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Abstrakt 

Detta är en undersökning som tar avstamp i Skolverkets styrdokument Gymnasieskola 2011 och 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 och hur diskursen 

kring bilders användning skrivs fram med fokus på vilka begrepp kring visuell kompetens som 

används. Detta kopplas ihop med hur sju lärare pratar om bilders användning i sin pedagogiska 

praktik. Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap kring hur bilder används i de 

gymnasiegemensamma ämnena. 

Skolverkets diskurser i styrdokumenten är framskrivna med en elevinriktning, vilket innebär att de är 

inriktade på vad eleverna ska uppnå efter avslutade kurser och utbildning. Styrdokumenten förväntas 

omtolkas av lärarna till en pedagogisk praktik där eleverna ska ha möjlighet att nå målen och uppnå 

kraven för de olika betygsstegen. I Skolverkets styrdokument utläser jag att det finns en diskurs som 

rör visuell kompetens, även om de begrepp som används inte alltid är entydigt kopplade till bilder utan 

även kan handla om verbala uttryck.  

I undersökningen framkommer det att lärarna ofta använder sig av många olika typer avbilder. Det 

finns olika skäl till varför man använder bilder, ur lärarnas tal om detta utläser jag ett flertal diskurser, 

exempelvis: bilder för att beskriva/förklara/illustrera, bilder för att underhålla, bilder för att 

inspirera, bilder för bedömning, bilder som källa, bilder för att skapa diskussion/samtal och bilder 

som tar fokus från läraren. 

En intressant iakttagelse som ligger något utanför undersökningen är att lärarna inte säger sig ha fått så 

mycket utbildning kring visuell kompetens under sin lärarutbildning. Man använder bilder som man 

har sett andra göra och efter eget intresse och kunskaper man har skaffat sig på egen hand. Utöver 

detta framkommer det att lärarna inte anser sig vara duktiga på källkritiskt tänkande kring bilder. Jag 

tolkar deras utsagor som att de har ett källkritiskt tänkande, men slarvar med referenshanteringen. 

Nyckelord: bilder i undervisning, gymnasiegemensamma ämnen, diskursanalys, lärares kunskap, 

styrdokument, visuell kompetens 

Engelsk titel: All Teachers are Teachers of Visual Literacy? A Study of the Use of Pictures in 

Foundation Subjects in Upper Secondary Schools 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Att ”alla lärare är svensklärare” hör man ofta i skolsammanhang, men kanske är det så att alla lärare 

också behöver vara bildlärare? För egen del har jag förmånen att undervisa i bild, svenska och historia 

på gymnasiet. Första delen av min lärarutbildning, behörigheterna i svenska och historia, var jag färdig 

med 1998. Därefter har jag läst till bildbehörigheten under tiden som jag har varit anställd på främst 

gymnasieskolor i Kronobergs län. Att ha så olika kompetenser har hjälpt mig och många gånger 

korsbefruktat mina tankar och idéer kring min undervisning och lärarroll. Ämnena bild och svenska 

anser jag ligga nära varandra då de båda handlar om kommunikation, om än på lite olika sätt. Baserat 

på mina erfarenheter som lärare menar jag att skolan prioriterar den typ av kompetenser som bygger 

på ord framför de visuella kompetenserna. Jag upplever även att den visuella kompetensen inte är så 

bred vare sig hos pedagogerna i gymnasiegemensamma ämnen eller hos eleverna.1 Detta ser jag som 

en svaghet eftersom skolan ska förbereda eleverna för det samhälle de antas vara delaktiga i. Ett 

samhälle där visuell kompetens många gånger tas för given.2 

I den senaste gymnasiereformen, Gy 11, har kursen Estetisk verksamhet plockats bort. Denna var 

tidigare obligatorisk för alla gymnasieelever och där kunde eleverna få möjlighet att utveckla sin 

visuella kompetens. I andra ämnen ingick det ”vidgade textbegreppet”, vilket innebar att texter kunde 

betyda skrivna texter, film, teater, bilder med mera, men detta användbara begrepp har tagits bort.3 I 

stället förekommer orden ”information” och ”källor” på många ställen i Gymnasieskola 2011 och 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 – men vad lägger 

man in i dessa begrepp?  

Jag anser att Skolverket i första hand fokuserar på skriftlig och verbal information, och källor av denna 

typ. Trots att vi lever i en värld där vi förväntas ha många olika kompetenser har alltså 

styrdokumenten i detta avseende blivit mer enkelspåriga och lyfter fram de textbaserade 

kompetenserna som viktigast. Att även kunna tolka och använda bilder är en förutsättning, vill jag 

hävda, för att delta och förstå samhällslivet till fullo. Både det som gäller våra demokratiska 

rättigheter, men också det som gäller budskap från privata och offentliga aktörer, vilka vill påverka oss 

till olika ställningstaganden. Därför är visuell kompetens viktig då bilder ofta är komplexa och genom 

att träna att tänka även kring bilder kan vi förbereda eleverna på ett komplext samhälle som snabbt 

förändras. Skolverket skriver följande:  

                                                           
1 De gymnasiegemensamma ämnena är: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 

religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. 
2 Se t ex Mitchell, William John Thomas (1994), Picture Theory: essays on verbal and visual representation. 

Chicago: University of Chicago Press, s. 11-34.  
3 Skolverket, www.skolverket.se Jmf t ex ämnet svenska i Lpf94 och Gy11. 
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Det är skolans ansvar att varje elev/…/.har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, 

hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.4 

Enligt min erfarenhet blir eleverna mer och mer visuellt orienterade – de ser hellre film än läser, de 

uttrycker sig gärna med fotografi i olika sociala medier, de spelar datorspel, de möter bildreklam 

överallt, men de är inte alltid så breda i sin visuella kompetens. I möten med det visuella, liksom i det 

textburna, hittar de också förebilder och bygger identiteter. De skapar subjekt som det uttrycks inom 

teorier för visuell kultur och diskursanalys.5 Jag anser att skolan har en viktig uppgift att 

medvetandegöra ungdomarna om vad bilder gör. Men för att eleverna ska kunna förstå vad bilder gör 

behöver de få möjligheten att utveckla sin visuella kompetens och träna den. I linje med detta undrar 

jag hur pedagogerna bidrar till detta i undervisningen. 

1.2 Bakgrund 

I den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan skriver man att: 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta 

och verka i samhället./.../ Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt.6  

Detta tolkar jag som att eleverna ska kunna delta i många olika typer av kommunikation, både som 

uttolkare och skapare. Att de ska kunna delta i kommunikation byggd på talat och skrivet språk samt 

ha visuell kompetens. Antalet bilder vi möter i vår vardag har aldrig tidigare varit större.7 Men när 

man läser Skolverkets styrdokument för Gy 11 märker man att program- och ämnesbeskrivningarna 

samt kunskapskraven främst berör en sorts kommunikation – kommunikation buren av text eller 

muntligt framförd.8 Tyngdpunkten ligger vid tolkning och skapande av texter samt texter som 

kunskapsförmedlare. I styrdokumenten nämns bilder och visuella uttryck sällan som kunskapskälla 

eller omvärldsillustration i de gymnasiegemensamma ämnena, förutom i de kurser som är direkt 

riktade mot Estetiska programmet. I linje med ovanstående citat borde alla elever på gymnasieskolan 

även ges möjlighet att utveckla sin visuella kompetens, även kallat Visual Literacy inom bilddidaktik.9 

I detta begrepp lägger forskare förmågan att konstruera mening utifrån till exempel bilder, och en 

visuellt litterat person har kunskapen att både tolka, använda och framställa bilder på ett kreativt, 

                                                           
4 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm:Skolverket, s 10. 
5 Se t ex Eriksson, Yvonne & Göthlund, Annette (2004/2012) Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur AB; 

Öhman-Gullberg, Lisa (2006), Movere – att sätta kunskap i rörelse: en analys av ett ämnesintegrerat arbete i 

bild och samhällskunskap. Licentiatavhandling Malmö: Malmö högskola, 2006. 

6 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. s 6 ff. 
7 Se t ex Mitchell (1994), s. 11-34.  
8 Jag definierar begreppet kommunikation som överförande av information, via olika typer av medium t ex 

samtal, bilder, tidningstext, film, skulptur, vetenskaplig text m fl. Information definierar jag som alla typer av 

fakta, åsikter, budskap, meningar m m, som någon sändare vill överföra till någon mottagare. 
9 Se t ex Lindgren, Bengt (2008), Forskningsfältet bilddidaktik. Göteborgs universitet, Institutionen för 

pedagogik och didaktik, s. 4. 
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kritiskt och reflekterande sätt.10 Enligt feministiska poststrukturalister, är även visuella uttryck ett 

språk, till vilket man behöver utveckla verktyg för att kunna tolka och förstå.11  

Vad gäller den filosofi som har styrt läroplanstänkandet under det senaste århundradet skriver Göran 

Linde i Det ska ni veta! att den är präglad av den amerikanska pragmatismen med William James, 

Charles S. Peirce och John Dewey som frontfigurer. Pragmatikerna är konstruktivister och anser att de 

begrepp vi använder är konstruktioner som människan gör och inte några avspeglingar av 

verklighetens ”väsen”. John Dewey ansåg att skolans uppgift var att ge eleverna verktyg för att söka 

kunskap och det sker bäst i olika former av praktisk och experimenterande verksamhet. Innehållet i 

undervisningen är delvis en förhandling mellan läraren som vägledare och elevens intressen och 

uppmärksamhet. Detta känner jag igen ifrån min egen praktik inom svenska skolan. Deweys tankar har 

under senare hälften av 1900-talet varit en stor del av det dominerande paradigmet för skola och 

undervisning i Västvärlden. 12  

År 2006 gjorde Europaparlamentet och Europarådet en rekommendation om vad som var viktigt för 

människor att utveckla i ett livslångt lärande. Det är en lista på åtta nyckelkompetenser varav till 

exempel punkterna om social och medborgerlig kompetens, lära att lära, initiativförmåga och 

företagaranda samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer innebär att man besitter en 

visuell kompetens.13 Enligt Gymnasieskola 2011 ligger den svenska gymnasieskolans läroplan i linje 

bland annat med dessa nyckelkompetenser.14 Men jag vill hävda att man i läroplanen till övervägande 

del är mer inriktad på textbaserade, verbala kompetenser än visuella kompetenser, vilket inte känns 

helt i linje med det till stor del bildinfluerade samhälle vi lever i idag.15 Skolverket skriver trots allt att: 

 Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som 

är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är 

naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion./…/ Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller 

den andra kunskapsformen./…/ Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska 

förbereda för livet efter skolan.16 

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika 

slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.17  

Självklart är det viktigt att värna om och utveckla det skrivna språket, men även till det visuella 

språket behöver elever verktyg för förståelse och för att kunna uttrycka sig. Dessa måste också tränas 

                                                           
10 Se t ex Lindgren, Bengt (2008), s. 15. 
11 Se t ex Lenz Taguchi, Hillevi (2004), In på bara benet: en introduktion till feministisk poststrukturalism. 

Stockholm: HLS Förlag. 
12 Linde, Göran (2000/2012), Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur AB, s. 

35 f. 
13 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_sv.htm .  
14 Man hänvisar också till ”den breda kunskapssyn som har diskuterats historiskt, bland annat av Aristoteles” 

Skolverket, (2011) Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket, s. 49. 
15 Föreliggande uppsats, s. 20 f. och t ex Mitchell, W.J.T., (1994), s. 11. 
16 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 8. 
17 Ibid., s. 160. 
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för att utvecklas. Ju fler språk eleven behärskar, desto bättre förståelse får hen för sig själv och sin 

värld. Skolan behöver inte välja bort något, skolan kan välja till det visuella. Eleverna kunskapar och 

utvecklar sina kompetenser själva, men som pedagoger behöver vi bidra med material, verktyg och 

möjligheter samt utmana dem i deras kunskapsprocesser och kompetensskapande. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap kring hur bilder används i de 

gymnasiegemensamma ämnena. Studien tar sitt avstamp i hur styrdokumenten för gymnasieskolan 

skriver om visuella kompetenser i dessa ämnen. Detta leder vidare till en kvalitativ studie där sju 

informanter intervjuats, alla dessa är lärare i olika gymnasiegemensamma ämnen. Genom att studera 

hur lärare talar om hur de väljer bilder och använder sig av dem vill jag bidra till att öka kunskapen 

inom detta fält.  

1.4 Frågeställningar 

Mot ovanstående bakgrund har jag valt följande tre frågeställningar: 

Hur formulerar Skolverket sig i styrdokumenten om visuella kompetenser inom de 

gymnasiegemensamma ämnena? 

Vad uttrycker sju lärare om användningen av bilder i den egna undervisningen? 

Hur förhåller sig Skolverkets styrdokument och lärarnas utsagor till varandra inom detta 

område? 

1.5 Empiri 

Det empiriska materialet består av dels av styrdokumenten och min sammanställning av vad 

styrdokumenten uttrycker om visuella kompetenser, dels av transkriptioner av djupintervjuerna som 

genomförts med lärarna samt det bildmaterial som samlats in i samband med intervjuerna. För den 

som vill fördjupa sig i de citat ur styrdokumenten på vilka jag bygger mina resonemang 

rekommenderar jag att ta del av Bilaga 3.18 

1.6 Urval och avgränsning 

När det gäller urval av styrdokument har jag valt att enbart använda på Gymnasieskola 2011 samt 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Utöver dessa 

styrdokument finns även skollagen samt kommentarsmaterial till ämnena. Skollagen har jag valt att 

utesluta eftersom den inte huvudsakligen rör pedagogiken i klassrummet och kommentarsmaterialet 

faller utanför ramen för denna undersökning. I Gymnasieskola 2011 har jag endast använt de program 

som finns på den skola som jag har undersökt, det vill säga Ekonomi-, Naturvetenskaps-, 

Samhällsvetenskaps- samt Vård och omsorgsprogrammen. Intressantast har varit att studera de 

                                                           
18 Bilaga 3, s. 45 f.f.  
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gymnasiegemensamma ämnena, eftersom alla gymnasieelever läser dem. Dessa är engelska, historia, 

idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska 

som andraspråk. Det gör att det finns stora möjligheter till fortsatta undersökningar på andra skolor för 

att fördjupa förståelsen för området, vilket vore intressant. 

Platsen för denna undersökning är en medelstor skola med ca 450 elever och 23 undervisande lärare. 

Skolan arbetar med en 1-till-1 lösning när det gäller datorer, vilket betyder att varje elev har en egen 

dator som de får låna av skolan under hela studietiden. Datorerna är bärbara så eleverna har oftast med 

sig dem i klassrummen. Eleverna och lärarna är användare av en läroplattform som heter It´s learning. 

Där skapar lärarna kursmappar för sina elevgrupper. I dessa kursmappar läggs all kursrelaterad 

information ut, till exempel Power Points som visats under lektioner, instruktioner till aktuella 

uppgifter, kunskapskrav relaterade till kursen, meddelanden från läraren till grupperna, länkar till 

relevanta sidor på nätet med mera. Detta gör att det i många kurser inte används någon fast lärobok. I 

läroplattformen finns också en mailfunktion som ofta används. Alla skriftliga uppgifter lämnas in 

digitalt via speciella uppgiftsfunktioner och eleverna kan se de bedömningar som lärarna skriver om 

uppgifterna samlat i de olika kurserna. Som lärare kan man också koppla ihop olika kunskapskrav och 

mål med olika uppgifter så eleverna får en översikt över sina resultat. Utöver detta finns även 

närvaroregistrering och statistik kring denna. I alla klassrum finns projektorer och högtalare, vilka 

används flitigt, både av lärare och av elever i undervisningen. Eleverna har också tillgång till egna 

arbetsplatser i mindre grupprum, vilket ger skolan en speciell karaktär. Detta föranleder att lärarna ofta 

inleder lektioner i klassrummen med genomgångar för att sedan låta klasserna gå ut och jobba i sina 

arbetsrum, där handledning sker i mindre grupper. 

Efter en inbjudan från mig anmälde sig fem lärare frivilligt, men jag fick övertala en sjätte för att täcka 

upp alla gymnasiegemensamma ämnen. Läraren som undervisar i matematik/historia, blev färdig med 

sin utbildning i Växjö 2005 och har jobbat på Komvux och olika gymnasium sedan dess. Läraren som 

undervisar i religion/svenska, har jobbat som sådan i ungefär 11 år sedan sin utbildning i Falun och 

Karlstad. Läraren som undervisar i engelska/svenska/retorik, hädanefter refererad till som 

språkläraren, är sedan 1998 utbildad i Växjö och har utöver detta en kortare studietid i Manchester och 

en kurs i retorik vid Södertörns Högskola. Hen har jobbat både på högstadiet och på gymnasiet. 

Läraren som undervisar i ekonomiämnen/samhällskunskap/ledarskap och organisation är också 

utbildad i Växjö, i fortsättningen benämner jag hen lärare i ekonomiämnen. Läraren som undervisar i 

naturkunskap/psykologi har i grunden en molekylärbiologiexamen i botten och har läst till 

lärarbehörigheten. Läraren som undervisar i naturkunskap/idrott och hälsa, är utbildad i Kalmar. Hen 

har jobbat både på högstadiet och på gymnasiet sedan 2006 och har gått en ”vanlig” lärarutbildning för 

gymnasielärare, som hen uttrycker det.  
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2 Metod och teori 

2.1 Genomförande och metoder 

Tyngdpunkten i denna studie ligger vid att ur ett fåtal informanters utsagor analysera fram 

beskrivningar av hur de säger sig använda bilder i sina gymnasiegemensamma ämnen samt relatera 

detta till hur Skolverket skriver kring elevers förväntade visuella kompetenser. Det empiriska 

materialet undersöks med diskursanalytisk metod.  

2.1.1 Undersökningens genomförande 

 Jag startade undersökningen med att läsa igenom styrdokumenten Gymnasieskola 2011 och Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 för att se vad de säger om 

visuell kompetens och vilka begrepp kopplade till detta som man använder sig av. Detta gjorde jag 

genom att ställa frågan till materialet: ”Vilka ord används som berör visuell kompetens?”. De citat 

med begrepp som kan tolkas som bilder eller bildanvändning, samlade jag i en lista för att få en 

överblick kring hur man uttrycker sig i styrdokumenten.19 Alltså rör resterande text i valda 

styrdokument inte bilder och bildanvändning, utan annat som krävs för att utbildningen och eleverna 

ska uppnå Skolverkets mål och krav för skolan. Syftet med denna del av undersökningen har varit att 

ta reda på vilka begrepp Skolverket använder sig av och i vilka sammanhang i styrdokumenten de 

finns, men också för att få en utgångspunkt inför intervjuerna med lärare.  

Vid min läsning av texterna från Skolverket valde jag följande teman att ta upp i relation till lärarnas 

utsagor för att få syn på hur lärarna realiserar styrdokumenten: 

Styrdokumenten kopplade till bilder i undervisningen – detta område är intressant för det kan 

belysa hur lärarna motiverar sina val av bilder kopplat till hur de uppfattar vad Skolverket 

skriver om bilder visuell kompetens. 

Kategorier av bilder i undervisningen och deras funktion – även detta område är intressant för 

att belysa hur lärarna motiverar sina val av olika kategorier av bilder.  

Källkritik och urvalskriterier för bilder i undervisningen – i detta område belyses hur lärarna 

säger sig tänka kring val av specifika bilder, olika urvalskriterier lyfts fram samt hur man 

tänker kring källkritik av bilder. 

Lärarnas egen kunskap kring bilder – det som belyses i detta område är hur lärarna säger sig 

uppfatta sin egen kunskap kring bilder och hur de använder dem i undervisning. 

Till intervjuerna har jag bjudit in lärare att delta via ett mail som skickades till alla lärare i 

gymnasiegemensamma ämnen på den skola där jag arbetar.20 Sex lärare valde att delta i 

undersökningen. När intervjuerna var gjorda transkriberade jag dem. Slutligen har jag jämfört hur 

                                                           
19 Bilaga 3, s. 46 ff. 
20 Bilaga 2, s. 45 f. 
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lärarna talar om bilders användning i undervisning med hur styrdokumenten skriver om elevers 

förväntade visuella kompetenser.  

I intervjuerna pratar de flesta av informanterna inte bara om sitt gymnasiegemensamma ämne, utan 

även om kurser som ligger i andra ämnen. Jag har försökt att i så stor utsträckning som möjligt hålla 

mig till de resonemang som rör de gymnasiegemensamma ämnena för att få en stringens i 

undersökningen. Men läraren i ekonomiämnen valde att visa mig bildmaterial från en kurs som ligger 

utanför de gymnasiegemensamma ämnena. Jag har valt att i undersökningen ta med de resonemang 

från den delen av intervjun som inte är alltför hårt knuta till den specifika kursen. 

2.1.2 Analysmetoder 

När jag läser styrdokumenten och transkriberingarna av intervjuerna gör jag det mot bakgrund av min 

erfarenhet som lärare och den förförståelse av skolans värld som det innebär. Det jag analyserar är 

språkliga uttryck, dels det skrivna i styrdokumenten och dels det först talade och sedan transkriberade i 

intervjuerna. Som analysmetod har jag inspirerats av Faircloughs tredimensionella modell för 

diskursanalys.21  

 

Bild 1: Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys 

Inspirationen består i att jag har utgått ifrån en text, i det här fallet de styrdokument som jag valt ut. 

Texten har jag dels analyserat språkligt genom att fokusera på de begrepp som är intressanta för 

undersökningen, dels har jag ytligt tittat på modus, det vill säga på vilket sätt, texten är skriven i 

förhållande till sina tänkta läsare. Vidare har jag satt texten i förhållande till den diskursiva och sociala 

praktik som mina informanter beskriver i sina utsagor. Genom att undersöka vad styrdokumentens 

skrivningar om det visuella området och vad lärarna säger om desamma har jag försökt skapa mig en 

uppfattning om hur och varför bilder används i undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen.  

                                                           
21 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (1999), Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB, s. 74. 
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Vid förberedelserna inför intervjuerna utgick jag ifrån min läsning av styrdokumenten och studiens 

övergripande frågeställningar. Därefter valde jag teman, exempelvis typer av bilder i undervisningen 

och deras funktion. Utifrån dessa teman skapade jag mina frågor till intervjuerna. 22 De sex intervjuer 

som jag har genomfört med lärare i olika gymnasiegemensamma ämnen är baserade på metoden 

bildelicitering, vilket innebär att intervjun utgår ifrån bildmaterial som de har tagit med sig till de 

enskilda intervjuerna. 23  Detta material har lärarna valt efter att i inbjudan till intervjun blivit 

uppmanade att ta med bildmaterial de använder ofta i sin undervisning.24 För första delen av intervjun 

har detta material legat till grund.  I intervjuns senare del blir frågorna mer övergripande, från det 

individuella materialet till den allmänna undervisningssituationen och tankar kring bilder i 

undervisning. Intervjun har även berört hur lärarna talar kring källkritik av bilder och vilka kopplingar 

man gör till styrdokumenten med bilderna. Jag skapade en intervjuguide på förhand, men har även 

varit öppen för att följa upp intressanta svar med oplanerade följdfrågor. Alltså har jag använt en 

relativt strukturerad intervju, en så kallad öppen riktad intervju.25  

För att få en struktur i allt material som transkriberingarna av de sex intervjuerna erbjöd mig kodade 

jag det genom att använda mig av en färg för varje område jag tidigare hade identifierat. Emellanåt 

visade det sig att vissa utsagor rörde olika områden, då blev de markerade med flera färger. Därefter 

sorterades materialet in i en fil under rubriker som representerade de olika områdena med lärarnas 

alias som underrubriker. Detta för att det skulle bli lättare att överblicka materialet.  

Monica Dalen tar i Intervju som metod (2007) upp problematiken med att det i transkriptionen 

försvinner vissa data, därför är det viktigt att man noggrant kontrollerar utskriften mot inspelningarna 

så att det är korrekt gjort. Om något är oklart är det viktigt att kunna gå tillbaka till inspelningarna.26 

Detta råd har jag tagit till mig och gått tillbaka till ljudupptagningarna när jag har varit osäker på 

utsagorna i transkriberingarna.  

2.2 Etiska ställningstaganden och reflexivitet 
Jag har informerat alla deltagare, enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, om syftet med 

undersökningen, att det är frivilligt att delta samt att man kan avbryta sin medverkan eller neka mig att 

använda det material som produceras i intervjuerna.27 Ingen har velat avbryta intervjuerna och alla har 

gått med på att jag får använda deras material i uppsatsen. Vad gäller informanterna så har jag valt att 

göra en strategisk anonymisering, men eftersom de är mina kollegor och vi jobbar på en liten skola så 

kan jag inte säga att anonymiseringen är heltäckande på den berörda skolan om någon verkligen vill 

                                                           
22 Bilaga 1, s. 44. 
23 Rose, Gillian, (2012), Visual Methodologies – An Introduction to Researching with Visual Materials. Chennai: 

SAGE Publications Inc., s. 305. 
24 Bilaga 2, s. 45 f. 
25 Lantz, Annika (2013), Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur AB, s. 44 f. 
26 Dalen, Monica (2008), Intervju som metod. 1. Uppl., Malmö: Gleerups utbildning, s. 65 f. 
27 http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html. 
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veta vem som har deltagit i intervjuerna. I linje med denna strategiska anonymisering har jag även valt 

att använda mig av hen som pronomen.  

En annan aspekt som måste adresseras är att jag har intervjuat mina kollegor. En fördel är att jag är 

min egen gatekeeper och därmed lätt har fått tillgång till informanterna, deras material och deras 

förtroende. Vad gäller tolkningen av deras svar på mina frågor anser jag det vara en fördel att jag 

känner personerna i fråga, det har gjort det lättare att avgöra huruvida det ligger allvar eller ironi 

bakom vissa kommentarer. Men det kan också vara en nackdel då informanterna kan ta för givet att 

jag är införstådd med vissa saker. En annan nackdel kan vara att jag är ”hemmablind”- att jag 

övertolkar eller tolkar in vissa saker eftersom vi är kollegor, eller till och med tar vissa saker för givet. 

Det kan också vara så att jag inte heller ser det som är unikt eller specifikt för min skola och mina 

kollegor. Eller som Dalen uttrycker det:  

Att ha en personlig anknytning till det fenomen som man vill studera kan ge en speciell insikt, men också 

en alltför stark personlig involvering. En känslomässig närhet till informanterna kan påverka upplevelser 

och tolkningar.28  

I enlighet med citatet ovan måste jag ta upp att de diskurser som undersökningen omfattar är en stor 

del av min vardag och därför kanske inte alltid synliga för mig. Eftersom jag undervisar i två 

gymnasiegemensamma ämnen ingår jag i en lärardiskurs. Min yrkesroll styrs av Skolverkets 

styrdokument, vilka i många fall har blivit så integrerade med min pedagogiska praktik att jag tar dem 

för självklara. Detta kan göra att min roll som forskare blir svårare och att jag inte kan höja blicken 

nog för att få syn på helheten eller se förbi det jag tar för självklart.29 Att göra anspråk på att vara 

objektiv som forskare är helt uteslutet då jag ansluter mig till det socialkonstruktionistiska paradigmet 

i vilket det hävdas att ett objektivt synsätt på världen inte är möjligt.30 Jag är fast i mina föreställningar 

om verkligheten, men genom att försöka synliggöra mina föreställningar så kan jag förstå mina egna 

för-givet-taganden. En föreställning som jag har är att visuell kompetens är viktig för alla att tillägna 

sig. En annan är att jag anser att lärare kan göra skillnad för elevernas visuella kompetens genom att 

använda sig av bilder i undervisningen. Ytterligare en är att lärare använder sig av bilder olika 

medvetet i sin undervisning och med olika syfte.  

2.2 Teori och tolkningsram 

2.2.1 Diskursanalys som teori  

Tidigare i texten tas diskursanalysen upp som en metod, men det är också ett teoretiskt perspektiv, 

som vilar på socialkonstruktionistisk grund, om hur vi konstruerar vår verklighet genom språk 

beroende på vilken position vi intar, erbjuds eller tilldelas. Språket utgör ramarna för vad vi kan säga 

                                                           
28 Dalen (2007), s. 12. 
29 Winther Jørgensen & Philips (1999), s. 28. 
30 Burr, Vivien (1995/2003), Social Constructionism. Second Edition, London, New York: Routledge, s. 2 f. 
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och tänka.31 Diskursanalys används bland annat för att påvisa olika maktrelationer i samhället och hur 

diskursen skapar subjekt enligt Foucaults teoribildning. Av de tre typer av diskursanalys som tas upp 

hos Winther Jørgensen & Phillips ligger diskursteorin och diskurspsykologin närmast Foucaults tankar 

kring makt.32 I den här undersökningen är den officiella maktrelationen tydlig genom att Skolverket 

föreskriver vilka mål och krav eleverna ska uppnå i skolan och läraren ska följa dessa riktlinjer. 

Dessutom utövar läraren en inofficiell makt genom att tolka styrdokumenten utifrån sina referensramar 

och värderingar. På så sätt utmanar lärarna det konsensus som Skolverket vill nå med styrdokumenten. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips har den kritiska diskursanalysen som syfte att bidra till förändring 

mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser och i samhället som helhet. 

För att återknyta till socialkonstruktionismen och förtydliga så menar Vivien Burr att den vilar på 

följande synsätt: Socialkonstruktionister anser sig ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot vedertagen 

kunskap och sätt att se på världen. De anser att det inte finns några absoluta sanningar, utan våra 

kunskaper och sätt att konstruera verkligheten är specifika för vår historiska och kulturella situation. 

Alltså förändras vårt sätt att se på verkligheten med tiden och kulturens utveckling. Kunskap skapas 

och upprätthålls i sociala processer mellan människor och därför är språk och social interaktion 

mycket intressant för socialkonstruktionister. Kunskap och sociala handlingar hänger alltså ihop. 

Socialkonstruktionister anser att varje människa handlar efter sin egen sanning och sitt eget sätt att 

konstruera verkligheten 33 Detta är något jag instämmer i och kopplar ihop med begreppet diskurs 

eftersom diskurser kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)”.34 I denna studie ses kunskap som skapas i sociala processer som väsentlig, eftersom jag 

ser undervisning som en social process. Lärare och elever interagerar med syfte att skapa kunskap 

inom olika områden, bland annat genom att använda bilder på olika sätt. Jag kan också inom detta 

område återkomma till att jag ser bilder som ett språk som används i olika typer av sociala 

interaktioner. 

2.2.2 Visuell kultur som teori 

Vi omges i vår vardag och i vårt yrkesliv av en stark visuell kultur och i många fall bilder. Visuell 

kultur kan beskrivas som något som delvis utgörs av enskilda artefakter, men även de visuella uttryck 

som människor skapar genom gester, minspel, klädsel, personlig stil med mera.35 Vad är då bilder? 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund definierar bilder så här: 

Bild kan definieras på en rad olika sätt/…/bild kan förstås som en tvådimensionell yta som återger ett 

objekt, en miljö, ett fenomen eller en tanke. Bilden kan dels existera som en självständig artefakt, dels som 

en representation. En representation är en återgivning av något som kan ersätta det verkliga objektet, 

                                                           
31 Winther Jørgensen & Phillips (1999), s. 15 ff. 
32 Ibid., s. 20 f. 
33 Burr (1995/2003), s. 2 f – min tolkning av den engelska texten. 
34 Winther Jørgensen & Phillips (1999), s. 7. 
35 Eriksson & Göthlund (2004/2012) s. 20. 
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miljön, fenomenet eller tanken i dess frånvaro. Man brukar skilja mellan två typer av bilder; de som 

avbildar och de som visar relationer. De senare är ofta abstrakta såsom kartor och diagram.36 

I denna undersökning har jag varit öppen för alla slags bilder, till exempel stillbilder, rörliga bilder, 

konstbilder, instrumentella bilder, nyhetsbilder, mediebilder. 37 Allt detta benämner jag bilder i 

uppsatsen. Anledningen till denna vida definition är att jag vill få en övergripande bild av vilka typer 

av bilder och hur de används i undervisning. Om undersökningen hade fokuserats på en enskild typ av 

bilder anser jag att den hade blivit för smal. 

Syftet med de flesta bilder vi möter är att kommunicera ett budskap av något slag på ett visuellt sätt. 

Det är alltså ett språk/narrativ/narration som betraktaren bör ha tillräcklig visuell kompetens för att 

kunna förstå budskapet och kanske också för att kunna vara kritisk i sin betraktelse.38 Åtminstone 

behöver man ha en medvetenhet om visuella språk och uttrycksformer samt att det finns olika typer av 

verktyg och koder för att tolka dem – till exempel olika typer av bildanalys; kompositionsanalys, 

semiotisk analys, diskursanalys, psykoanalytisk bildanalys. Man bör också vara medveten om att 

många bilder har en förmåga att inverka på oss och på hur vi skapar våra värderingar och i 

förlängningen identiteter eller subjekt.39 Därför anser jag att det är viktigt att skolan ger eleverna 

möjligheter att utveckla sin visuella kompetens för att bland annat förstå och tolka det språk som 

bilder utgör. I detta ligger också att skapa en medvetenhet om hur vi ser på bilder.  

Bilder kan ha olika funktioner, till exempel som kunskapskälla, normbildare, traditionsbevarare, 

narration, kommunikation.40 I undersökningen tittar jag närmare på vilka funktioner informanterna 

säger att bilder har i deras undervisning. 

Enligt Gillian Rose finns det tre olika nivåer (sites)för tolkningar av bilder: produktionsnivån, nivån 

för själva bilden samt perceptionell nivå. Dessa kan sedan delas in i olika modaliteter; den tekniska, 

den kompositionella och den sociala/kontextuella. Den tekniska modaliteten handlar om vad som 

krävs för att skapa, strukturera och visa upp en bild, den kompositionella nivån handlar om den 

visuella konstruktionen, kvalitéer och hur bilden tas emot samt den sociala, eller kontextuella nivån, 

som rör det sociala, ekonomiska, politiska och andra förhållanden som skapar, ger tolkning och 

innehåll åt en bild.41 Denna undersökning berör den perceptionella nivån och den sociala/kontextuella 

modaliteten – hur lärare använder sig av bilder med elever som mottagare. Jag har valt att använda 

detta som en metod för att analysera hur lärare pratar om sin användning av bilder. 

                                                           
36 Ibid., s. 13. 
37 Ibid., s. 14, här definierar de instrumentella bilder som kartor, vetenskapliga illustrationer och 

instruktionsteckningar. 
38 Ibid., s.18; Rose (2012) s.17. 
39 Eriksson & Göthlund (2004/2012) s.190. 
40 Ibid., s.166 ff. 
41 Rose, (2012), s.21. 



 

16 
 

2.2.3 Läroplansteori 

Mycket av min undersökning baserar sig på den senaste gymnasiereformen Gy11 och dess viktigaste 

styrdokument. Därför kan det var på sin plats med en översikt kring tankar bakom styrmedel i skolans 

värld. Enligt Linde antas behovet att formulera texter, vilka reglerar innehåll och former för 

undervisning, ha uppstått i samband med att undervisning separerades från imitationsinlärning i 

dagligt liv och arbete för länge sedan. Det blev nödvändigt att reglera denna undervisning och därmed 

är grunden lagd för läroplaner.42 Eftersom undervisningen ska fylla de behov, som samhället den ingår 

i har, skiftar uppfattningarna om vad den ska innehålla och på vilka filosofiska grunder den står. 

Därmed skiljer sig läroplanerna som ska reglera undervisningen åt, beroende på tid, kultur och 

kontext. Linde beskriver hur läroplanstänkandet har sett ut sedan Aristoteles dagar vad gäller filosofi, 

stoffurval, organisation och förmedlingsformer. Relevant för denna undersökning är det senaste 

århundradets filosofi kring skolan och tankarna kring vad läroplaner bör reglera samt hur de 

konkretiseras, det Linde kallar för transformering och realisering av läroplanen.43 Transformering 

beskrivs som det som bestämmer vad som uppstår som förmedlat stoff i klassrumssituationen.44 

Realisering av läroplanen beskrivs som hur läroplanen verkställs under lektionerna, och då står 

kommunikation och aktiviteten i centrum.45 Min fokus i studien är hur lärarna använder bilder för att 

kommunicera olika innehåll till eleverna, men även vad informanterna säger om i vilken utsträckning 

eleverna ges möjlighet till att använda bilder för kommunikation på olika sätt, det vill säga realisering 

av läroplanen. 

2.3 Tidigare forskning   

Naturligtvis finns det fler forskare som har studerat liknande frågor, som de den föreliggande 

uppsatsen behandlar. Här nedan presenterar jag ett urval och hur de förhåller sig till det område jag 

studerat. 

I Multimodal Teaching and Learning – The Rhetorics of the Science Classroom av Gunther Kress, 

Carey Jewitt, Jon Ogborn och Charalampos Tsatsarelis har man följt ett antal brittiska lärare, i det vi 

eventuellt skulle kalla för naturkunskap inom den svenska skolan. 46 Här i har man studerat vilka olika 

typer av kommunikation och multimodalitet lärarna använder sig av för att överföra kunskap till sina 

elever. Det man bland annat kommer fram till är att läraren måste vara medveten om hur bilder 

uppfattas inom den kultur man befinner sig i för att veta hur bilderna ska användas för att vara 

effektiva i undervisningssyfte. Detta tolkar jag som att läraren bör ha en bred visuell kompetens. 

Denna undersökning rör dock en brittisk kontext och elever som är yngre än gymnasieelever. 

                                                           
42 Linde, (2000/2012), s. 23. 
43 Ibid., s. 55. 
44 Ibid., s. 66. 
45 Ibid., s. 73. 
46 Kress, Gunther R. (red.) (2001), Multimodal Teaching and Learning – the Rhetorics of the Science Classroom. 

London: Continuum. 
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Bengt Lindgren har i sin avhandling Bild, visualitet och vetande studerat hur människan i mötet med 

bilder skapar mening.47 Han diskuterar begrepp som bildlig realism, ikonografi och mentala bilder. 

Diskussionen är också utvidgad till studiet och skapandet av bilder i en utbildningskontext. Målet med 

avhandlingen är att illustrera och diskutera bilder i undervisning, men också att belysa 

kunskapsteoretiska aspekter av generell bildteori inom bildämnet. En slutsats är att man måste 

utveckla bildämnet mot ett bredare kunskapsfält där bilder och texter bedöms som likvärdiga vägar till 

kunskap. Det här är intressant med tanke på att den senaste gymnasiereformen är så texttillvänd.  

Annika Hellman har i sin KU-rapport RE-ENTER – En studie om medieundervisningen på gymnasiet 

beskrivit vad som händer med medieundervisningen när den senaste gymnasiereformen trädde i kraft 

2011.48 Undersökningen bygger på intervjuer med två lärare och en skolledare, verksamma med 

medieundervisning i gymnasieskolan. Statliga utredningar och politiska dokument kopplade till 

området samt lärarutbildningens reformering berörs också i rapporten. I denna rapport kommer 

Hellman bland annat fram till att medieundervisningen gick från att uppfattas som en viktig ingrediens 

och påverkan i ungdomars liv och en angelägenhet för skolan till att bli en naturlig del av vardagen.49 

Hon kommer också fram till att man idag använder sig av begreppet entreprenörskap och i det lägger 

in ord som; kommunikation, samarbete, eget ansvar, projektarbete med tydliga slutmål, något som 

tidigare kopplades ihop med mediepedagogik och estetiska lärprocesser. 

Är man intresserad av ett elevperspektiv på bilder i undervisningen kan man med fördel läsa Lisa 

Öhman Gullbergs Movere – att sätta kunskap i rörelse.50 Hon har analyserat hur ungdomar använder 

sig av video i ett ämnesövergripande arbete mellan samhällskunskap och bild. Undersökningen 

beskriver hur dessa högstadieungdomar skapar filmer om EMU-omröstningen med starka 

ställningstaganden för eller emot.  

När jag söker efter forskning om bildanvändandet i gymnasieskolan i Sverige utifrån lärarperspektiv 

så hittar jag inte så mycket om användandet av bilder i andra ämnen än i just bildämnet. Följande 

examensarbete från olika lärarutbildningar är dock relevanta;  

I Bilden i gymnasieundervisningen – en didaktiskt inriktad intervjuundersökning av Carl Philip 

Holmberg och Andreas Linderoth har författarna undersökt hur elva lärare från fem gymnasieskolor 

använder bilder, enbart ”stillbilder”, i undervisning i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen; 

deras syften med användningen, erfarenheter av bildanvändandet.51 I undersökningen framkommer att 

                                                           
47 Lindgren, Bengt (2005) Bild, visualitet och vetande: diskussion om bild som kunskapsfält inom utbildning. 

Diss. Göteborgs: Göteborgs universitet, 2005.  
48 Hellman, Annika (2011), RE-Enter - En studie om medieundervisningen på gymnasiet. Rapport KU-projekt, 

Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 
49 Hellman, A. (2011), s. 37. 
50 Öhman-Gullberg, Lisa (2006). 
51 Holmberg, Carl Philip, Linderoth, Andreas (2004), Bilden i gymnasieundervisningen – en didaktiskt inriktad 

intervjuundersökning. Examensarbete, Kristianstad: Högskolan i Kristianstad, 2004. 
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lärarna har olika frekvens i användandet av bilder från ett par gånger per termin till nästan dagligen. 

Syften är att skapa intresse hos eleverna och för att illustrera det undervisningen handlar om. Lärarna 

anser att eleverna bättre kommer ihåg den tematik som diskuterats när bilder används. En spännande 

iakttagelse någon lärare hade gjort var att ” ju sämre man ritar desto bättre kommer eleverna ihåg 

bilderna”.52 Ett annat viktigt resultat är att lärarna önskar att de hade mer kunskap kring bilder i 

undervisningen.  

I undersökningen Bilder och musik i svenskundervisningen på gymnasiet gjord av Sofie Svensson och 

Jonna Åberg har man intervjuat fyra gymnasielärare i svenska kring frågorna varför bild och musik är 

relevanta för svenskundervisningen, hur det använts, vad lärarna vill uppnå med bilderna och 

musiken.53 Resultatet ger att lärarna använder bilderna och musiken som verktyg för eleverna för att 

underlätta deras förståelse och som hjälp för svaga elever att nå målen. Lärarna är medvetna om att 

elever har olika sätt att ta till sig saker, men det skiljer sig åt hur man tillmötesgår detta.  

I undersökningen Lärares syn på film som undervisningsmaterial – en e-enkät- och intervjustudie om 

hur lärare förhåller sig till filmmediet i skolan av Sebastian Törnqvist och Thomas Johansson påvisas 

att gymnasielärare gärna använder sig av film i undervisningen, men att tiden ofta sätter gränser för 

vilken typ av och hur mycket film man visar.54 Korta klipp visas oftare än hela filmer. Syftet med film 

anges vara för att levandegöra undervisningen och sätta kunskapen i en kontext. 

Även Davor Abazovic kommer fram till att lärare använder mycket film i sin undervisning i Film och 

andra rörliga bilder som läromedel – en undersökning av användningen av rörliga bilder i 

undervisningssammanhang i gymnasieskolans olika ämnen.55 Resultaten överensstämmer på många 

sätt med Törnqvist och Johanssons resultat på så sätt att de rörliga bilderna används ofta och i olika 

sammanhang av lärarna, gärna för att skapa en känsla och ett intresse för ämnet. En något annorlunda 

vinkel som Abazovic tar upp är lärarnas syn på kvalitet och källkritik när det gäller filmer, man är 

noga med vilka källor man använder sig av och att det ska vara god kvalitet på filmerna. Lärarna 

jobbar kritiskt med medier och visar ingen misstro mot populärkultur, utan ser det som ett sätt att 

närma sig eleverna på deras egna villkor. Det framkommer också att lärarna uppvisar en omedvetenhet 

om upphovsrättslagen. 

                                                           
52 Holmberg & Linderoth (2004), s. 31. 
53 Svensson, Sofie & Åberg, Jonna (2006), Bilder och musik i svenskundervisningen på gymnasiet. 

Examensarbete, Kristianstad: Högskolan i Kristianstad, 2006. 
54 Johansson Thomas & Törnqvist, Sebastian (2011), Lärares syn på film som undervisningsmaterial – en e-

enkät- och intervjustudie om hur lärare förhåller sig till filmmediet i skolan. Examensarbete, Uppsala: Uppsala 

Universitet, 2011. 
55 Abazovic, Davor (2013), Film och andra bilder som läromedel – en undersökning av användningen av rörliga 

bilder i undervisningssammanhang i gymnasiekolans olika ämnen. Examnesarbete, Malmö: Malmö Högskola, 

2013. 
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Det är fler personer som har intresserat sig för hur lärarna i grundskolan använder sig av bilder i andra 

ämnen än bild. Ett exempel är Yvonne Wærn, Rune Petterson och Gary Svensson med i Bild och 

föreställning – om visuell retorik.56 De gör en översikt av studier om hur man använt bilder i 

undervisning historiskt sett och utländska undersökningar på området. De tar också upp möjliga 

förklaringar till att det verbala språket dominerar över det visuella. Här lyfts bland annat fram att det 

finns ett behov att analysera uttryck logiskt och det går lättare att kontrollera logiken i en verbal 

meningsbyggnad än i ett visuellt uttryck. En annan förklaring handlar om att det i boktryckarkonstens 

barndom var enklare att framställa enskilda, återanvändbara bokstavstyper och därmed texter, medan 

bilderna krävde mycket arbete i form av träsnitt och bara kunde användas vid något enstaka tillfälle.57 

Denna verbala dominans är tydlig, anser jag som sagt, i skolans styrdokument. 

Ett annat exempel är Folke Vernersson som i Undervisa om samhället – Didaktiska modeller och 

läraruppfattningar beskriver en undersökning av hur tjugo grundskolelärare i Sverige med olika åldrar 

och utbildning undervisar på grundskolans olika stadier i svenska och SO-ämnen och deras syn på 

detta.58 Vernerson lyfter bilden som en av flera olika didaktiska modeller för att beskriva verkligheten 

i undervisning.  

De flesta av ovanstående undersökningar ligger på olika sätt nära min undersökning, men eftersom 

vissa är kopplade till föregående skolreform, vissa är begränsade till ett fåtal av de 

gymnasiegemensamma ämnena och vissa enbart är begränsade till hur film används i undervisningen 

så anser jag att min undersökning har en lucka att fylla. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary (2004), Bild och föreställning – om visuell retorik. Lund: 

Studentlitteratur AB. 
57 Wærn, Pettersson & Svensson (2004), s. 8. 
58 Vernersson, Folke (1999), Undervisa om samhället – Didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: 

Studentlitteratur AB. 
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3. Bearbetning och analys 
Det material som bearbetas i undersökningen är dels styrdokumenten Gymnasieskola 2011, Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, transkriberingarna från 

djupintervjuerna samt det insamlade bildmaterialet från intervjuerna. Detta kapitel inleds med 

bearbetningen och analysen av styrdokumenten, därefter kommer bearbetningen och analyserna av 

intervjuerna. Det senare området är uppdelat efter de olika områden som jag har identifierat som 

intressanta att undersöka närmare. Sist kommer en analys av hur styrdokumenten och lärarnas utsagor 

förhåller sig till varandra. 

3.1 Styrdokument 

Gymnasieskola 2011 utgiven av Skolverket är en övergripande beskrivning av gymnasiereformen 

Gy11. Skriften vänder sig i första hand till lärare.59 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 kommer också från Skolverket och dess syfte är att dra upp riktlinjer 

och ramar för gymnasieskolans innehåll vad gäller värdegrund, innehåll och uppgifter. Även denna 

text är i första hand riktad till lärare, men även till andra som är intresserade av gymnasieskolans 

verksamhet.60 I Gymnasieskola 2011 står det också för att förtydliga dokumentens syfte: 

Alla dokument ovan är tänkta att skapa en helhet.61 De fyller en funktion vart och ett för sig men uttrycker 

också tillsammans en gemensam syn på verksamheten i klassrummet. Skollagen är överordnad de andra 

dokumenten. Gymnasieförordningen, läroplanen och examensmålen är förordningar som på olika sätt 

konkretiserar skollagens bestämmelser. Ämnesplanerna är föreskrifter som styr undervisningen i ett enskilt 

ämne.62  

Här blir det tydligt att de dokument jag ägnat mig åt är medel att styra undervisningen i klassrummen 

med. Det är uttalat av Skolverket att lärarna ska följa de ramar som skrivs beskrivs i dokumenten. Det 

är också tydligt att texterna är skrivna på ett sätt som talar om vad eleverna ska uppnå efter 

utbildningen. Utifrån detta ska man som läsare dra slutsatser om vad läraren ska göra för att eleven ska 

nå målen. Styrdokumenten är alltså inte en manual för hur lärarna ska göra i klassrummet, utan 

beskriver målen som ska uppnås genom arbetet i klassrummet.  

Vid genomläsning av de styrdokument som jag valt, anser jag att begrepp som rör visuell kompetens, 

är underrepresenterade till förmån för bland annat begrepp som rör analytisk, verbal och skriftlig 

kompetens.63 Detta stödjer jag på att de citat som jag plockat ut ur styrdokumenten enbart täcker cirka 

tio A4 sidor i uppsatsens Bilaga 3, medan styrdokumenten som helhet är drygt 281 sidor. Även Wærn, 

Pettersson och Svensson hävdar i Bild och föreställnig – om visuell retorik (2004) att bilder och visuell 

                                                           
59 Skolverket (2011), Gymnasieskola 2011, s.3. 
60 I förordet till Gymnasieskola 2011står det att dessa båda texter två delar av ett material som vänder sig till 

lärare i första hand, men t ex studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. 
61 De dokument som avses här är skollag, gymnasieförordning, läroplan, examensmål, ämnesplan. Skolverket 

(2011), Gymnasieskola 2011, s. 14 f. 
62 Skolverket (2011), Gymnasieskola 2011, s. 15. 
63 Bilaga 3, s. 46 f.f.  
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kompetens får stå tillbaka för andra kunskaper och då ofta verbal och skriftlig kompetens.64 Skolverket 

slår dock fast i Gymnasieskola 2011 att:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – så som fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt 

betona den ena eller den andra kunskapsformen.65 

Detta visar tydligt att Skolverket poängterar att kunskap och undervisning är mångfacetterat. Om vi då 

går tillbaka till min genomläsning av de båda texterna finner jag att det finns många olika begrepp som 

rör visuell kompetens, till exempel: bild, skiss, grafiska metoder inom matematikområdet, kulturutbud, 

digitala hjälpmedel.66 Dessa begrepp visar på en stor spännvidd i vilka begrepp kring visuella 

kompetenser som Skolverket använder också genom att de är kopplade till vad eleverna ska kunna om 

bilder; avläsa, skapa, tolka, söka, sovra, hämta stimulans ur, reflektera över, beskriva, analysera, 

kritiskt granska, använda olika typer av bilder. 

De begrepp som nämns oftast är kommunikation, digitala hjälpmedel av olika slag, medier, källa och 

information. De två sista tolkar jag som element för vilka betydelsen kan skifta beroende på kontexten, 

men ibland kan de beröra den visuella kompetensen. På några få ställen definierar Skolverket vad man 

menar med källor och information, man skriver bland annat: ”Med källor avses inte bara källor som 

baseras på text utan även bilder.”67 En annan definition som man tar upp är följande: ”Med medier 

avses budskapets bärare/…/. Information sprids genom en mångfald av olika medier/…/.” 68 Då man 

hänvisar till mångfald av olika medier tolkar jag det som att det inte bara kan vara medier fokuserade 

på text utan även burna av olika visuella uttryck. Vad gäller medier nämns begreppet ofta för att visa 

på en variation av möjligheter, till exempel i ämnet svenska: ”…eleverna utvecklar sin förmåga att 

använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt…”69 En annan kontext som begreppet medier används i är i form av massmedier, till 

exempel i ämnet samhällskunskap: ”Mediers innehåll och nyhetsvärdering.”70 Anledningen till att jag 

anser att medier hör hemma bland begrepp som rör visuell kompetens är att i det första fallet används 

det som en öppning mot andra möjligheter än de som radas upp tidigare i meningen, det vill säga även 

olika typer av bilder. I det andra fallet när det används som massmedier så kan det innebära till 

exempel tidningar, som ofta är text i kombination med bild och TV där bilden bär en stor del av 

kommunikationen. 

Vad gäller begreppet digitala hjälpmedel och närliggande varianter, som informationsteknik, 

presentationstekniska hjälpmedel, digitala verktyg, hör det hit eftersom det i praktiken, enligt min 

                                                           
64 Wærn, Pettersson & Svensson (2004), s. 8. 
65 Skolverket (2011), Gymnasieskola 2011, s. 52. 
66 Bilaga 3, s.46 f.f. 
67 Skolverket (2011), Gymnasieskola 2011, s. 260. 
68Ibid., s. 259f. 
69 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 160. 
70 Ibid., s. 150. 
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erfarenhet, ofta innebär att man använder bilder tillsammans med texter i exempelvis program som 

Power Point. Skolverket använder dessa begrepp i samband med att elever förväntas lära sig om detta 

och hur de ska använda den tekniska utrustning som är förknippad med informationsteknik. Till 

exempel skriver Skolverket om Samhällsvetenskapsprogrammet under rubriken Examensmål, vilken 

omfattar alla programmets inriktningar, att: 

”Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna 

ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och 

värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat 

med hjälp av digitala verktyg och medier.”71  

Begreppet kommunikation, och olika böjningar som kommunicera och kommunikativa, tas i 

styrdokumenten upp på flera ställen, till exempel i ämnet matematik: ”Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer.”72 En möjlig uttrycksform inom matematiken är 

att använda sig av instrumentella bilder som grafer och tabeller.73 

Sammantaget ser man att det finns många olika begrepp kopplade till visuell kompetens, vilka 

används i många olika sammanhang i Gymnasieskola 2011 och i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. De begrepp jag tagit upp som mest allmänt 

förekommande här ovan är inskrivna i nästan alla kurser och program. Ett ämne som skiljer ut sig är 

matematiken där det förekommer flera specifika begrepp knuta till ämnet, vilka inte används i andra 

ämnen, till exempel ”grafiska metoder”, ”representationer av funktioner”.74 Denna typ av begrepp 

nämns oftare i texten om ämnet matematik än vad många andra begrepp kopplade till visuell 

kompetens nämns i resten av styrdokumenten.  

Vad säger då lärarna om sina kunskaper och hur de använder sig av bilder i undervisningen?   

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Styrdokumenten och lärarnas utsagor om detta 

Läraren som undervisar i matematik/historia anser att styrdokumenten ger stöd för att använda bilder i 

båda de ämnen som hen undervisar i. Dock hävdar hen att det är tydligare i matematiken att eleverna 

ska kunna skapa egna bilder, och då i form av funktioner, grafer och koordinatsystem. Eleverna ska 

också kunna förstå dessa olika typer av bilder. Ytterligare typer av bilder som tas upp är geometriska 

figurer, vilka eleverna också ska kunna skapa och förstå.  

I historia är det endast inom området historiebruk som samma lärare tycker det är uttalat att eleverna 

ska kunna titta på olika typer av bilder och då göra enklare analyser av dem. Informanten diskuterar 

                                                           
71 Ibid., s. 49. 
72 Ibid., s. 90. 
73 Ibid., s. 99 och 105. 
74 Ibid., s. 90 f.f. 
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också styrdokumentens begrepp källa/information och uttrycker en åsikt om att dessa kan betyda 

visuella medel som olika typer av bilder och film. Hen säger när vi pratar om koppling till 

styrdokumenten: 

Resonemangsförmågan, det är ju den förmågan att kunna resonera på olika sätt liksom, text, bilder. Så att 

det kommer ju in hela tiden i matten. Så det bedömer vi. Men matte…historian så är det ju inget krav att de 

skall kunna använda en bild, så tolkar inte jag det. Utan historiebruk, visst att vara källkritiskt, det är ju 

klart att en bild också kan vara en källa. 

Läraren som undervisar i religion/svenska säger att bilder inte nämns inom ämnet religion, men att 

närliggande begrepp används: 

Det står ju ingenting om bilder. Men däremot så står det om kännetecken. Där får man väl ändå säga att en 

symbol eller person eller böckers text – allt detta får räknas såsom kännetecken. 

Språkläraren tolkar styrdokumenten som att bilder kan användas i alla områden av kursplanerna för 

engelska, men främst i ett område: 

Det är kunskapskraven, som är kopplade till realia, heter det, alltså samhällsförhållanden, kultur, historia, 

aktuella händelser i engelsktalande länder och egna reflektioner kring detta på engelska. 

Läraren i ekonomiämnen tolkar orden källa och information, var de än nämns i styrdokumenten som 

möjliga bilder: 

En bild kan vara både information och en källa. Men det beror på hur man ser en bild. Vad du använder den 

till och vad du har för syfte med bilden. 

Läraren i naturkunskap/psykologi uttrycker sig så här om kopplingen mellan styrdokument och bilder i 

naturkunskap: 

Jag tycker alla, [delar av kursen, min anmärkning] kan jag tänka mig. Till vilka kunskapskrav…? 

Framförallt de här, som handlar om begreppsförståelse, för att kunna förstå en bild, så krävs det att man har 

en viss begreppsförståelse för att kunna förklara vad bilden utgår ifrån. Så egentligen skulle man kunna ha 

ett seminarium, där man bara langar fram en bild – ”Förklara den här”. Liksom så… Det kräver ju en viss 

baskunskap, för att tolka den. Så att det är kanske främst…där då…Fakta. 

 

Spännande är hur hen verkar inse under intervjun hur man kan använda sig av bilder i undervisningen. 

Hen uttalar sig så här om betydelsen av styrdokumentens ord information och källor, och visar då 

också att text ses som första tolkning:  

Information, ja det är ju liksom faktakunskaper då, lite granna så, och hur man väljer och förmedlar de 

faktakunskaperna är ju upp till en själv, lite granna, tänker jag. Men sedan brukar det väl stå att…att 

eleverna skall kunna förmedla information, och så vidare på olika sätt, ofta då tänker man då skriftligt och 

muntligt. Men det är klart att de egentligen kan göra det bildligt också, med en bild. Det har jag inte alltid 

tänkt på….Det är ju fascinerande, det skulle man ju kunna göra….. Det gör jag ju i och för sig, de skall ju 

kunna rita en nervcell, till exempel och sätta ut delarna. Men man skulle ju faktiskt kunna ha en rätt så 

avancerad…rita en bild, visa en bild hur molekylerna är och rör sig, eller hur? 

…jaa..asså..källor, när jag hör ordet källor, så tänker jag skriftliga källor. Då tänker jag ju inte 

nödvändigtvis bildkällor, asså bilder kommer inte riktigt in där. Det kan jag förstå att det borde det kanske 

göra…..ehhhe… 
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Vad gäller läraren i naturkunskap/idrott och hälsa så tar hen upp bilders möjligheter som narration och 

kunskapsbärare. Hen ger olika exempel ur styrdokumenten och kopplar det till olika typer av bilder: 

Om vi tar naturkunskapen först, så är det ju hållbar utveckling, för då ska du ha ett globalt perspektiv. Det 

klarar man inte utan film och bilder. Man kan stå och prata hur länge som helst, men de kan fortfarande inte 

förstå hur det ser ut eller hur det är. Tar man biotekniken, så är det likväl där, här är det gentekniska 

ingrepp, DNA-molekylen och det skall förklaras i minsta detalj, så det är också ett måste med bilder. Sex 

och samlevnad, det är likadant där. Här spelar man ju väldigt mycket på känslor och relationer. Så här 

brukar det vara då bilder, som just avspeglar en relation eller känsla. Inte så mycket som ifrån högstadiet, 

där man hade bilder på könsorganen. Det är ju mer förbi. Det kan de redan. Här blir det mer 

relationsmässigt. Tar vi idrotten /…/ Då är det ju, då är det ju åter igen det här med idrott och hälsa det med 

fysiska aktiviteten. Är det ergonomi. Livsviktigt! De skulle aldrig kunna sätta sig rätt om de inte har en bild 

på det. 

3.2.2 Kategorier av bilder i undervisningen och deras funktion 

Läraren i matematik/historia använder sig av olika typer av bilder i sina båda ämnen. I matematiken är 

det främst grafer, koordinatsystem, symboler, geometriska figurer och liknande typer av visuella 

representationer av matematikens begrepp. Dessa visas främst upp via overhead, vilket enligt 

informanternas utsagor är ovanligt, de flesta använder sig av projektorer. Lärarens overhead projiceras 

på en white board och sedan kan hen lägga till detaljer med penna på white boarden. Som skäl till att 

använda sig av just overhead, förutom att kunna rita i bilden på tavlan, anger läraren vara att det är 

svårt att rita exakta grafer och figurer på frihand – alltså bra att ha dem förberedda, ett annat skäl är att 

overhead-bladet ger möjlighet till att kopiera upp bilderna så eleverna kan fylla i själva av olika skäl. 

Andra sätt att förmedla bilder är via lärobokens exempel, kopior av lärobokssidor eller förlagor som 

läraren själv har ritat. Under de senaste läsåren har även läraren, tillsammans med sina kollegor inom 

matematiken, skapat filmer där de visar hur olika typer av matematikproblem ska lösas. De filmar helt 

enkelt när de löser problemen på ett papper för hand och samtidigt förklarar de muntligt vad de gör. 

Dessa förmedlas digitalt till eleverna via läroplattformen It´s Learning som ett komplement till 

lektionerna.  

 

Bild 2: Koordinatsystem som visas med overheadapparat. 

Inom historia beskriver samma lärare de bilder hen använder så här: 
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…det mer är personer, sammanhang liksom eller händelser. Lite mer…ja för att beskriva en händelse…en 

bild på andra världskriget… 

De typer av bilder som läraren i matematik/historia nämner är porträtt av kända personer, så som 

Voltaire, det är film för att illustrera historiska händelser, exempel på detta är Vår mörka historia, 

vilket är en dokumentärserie som bland annat behandlar Sveriges slavhandel och rasismens betydelse 

för den svenska samepolitiken.75 Det framgår av lärarens resonemang att hen ofta väljer bilder som 

hen känner till sedan tidigare och gärna då bilder som hen anser vara kända för den stora allmänheten. 

Enligt vad läraren säger framgår det att hen använder sig mycket av Power Point för att visa bilder 

tillsammans med text och filmer som finns You Tube.76 Utöver detta så är den historiska atlas som 

finns på skolan ett material som hen använder frekvent i undervisningen för att få en visuell 

representation av historiska skeenden.77 

 

Bild 3: Karta ur Historisk atlas.78 

Läraren i religion/svenska säger att: ”De [eleverna, min kommentar] förstår bilder fast jag brukar alltid 

kommentera bilderna. Jag har inte bilderna bara tomt där, utan brukar kommentera dom.”. Hen säger 

sig använda bilder för att illustrera det hen pratar om under sina föreläsningar, men ibland även som 

underlag för diskussioner eller för att provocera fram en reaktion hos eleverna: ”... Sen är det den här 

som också väcker uppmärksamhet. Vi ska se här….Var har vi honom?...Där, för där har vi ju 

hakkorset..” Detta sagt med hänvisning till bild 4. 

                                                           
75 Se t ex http://www.tv4play.se/program/v%C3%A5r-m%C3%B6rka-historia. 
76 www.youtube.com 
77 Valle, Kåre & Pederby, Bo (red.) (1995) Historisk atlas. Oslo: Almqvist & Wiksell Förlag AB. 
78 Ibid., s. 35. 



 

26 
 

 

Bild 4: Bild ur Power Point presentation Hinduiska gudar och gudinnor föreställande den hinduiske guden 

Ganesha. 

I övrigt uttrycker läraren att hen har börjat använda mer film istället för föreläsningar, och då handlar 

det om dokumentärer eller faktafilmer. Hen beskriver sin tidigare undervisning som dominerad av 

Power Point, vilket hen säger är smidigt då programmet kombinerar bilder och text, men att det nu 

börjar bli tråkigt och det är ytterligare ett skäl till användandet av film. I övrigt nämner läraren att hen 

gärna använder sig av bilder som utgångspunkt för diskussioner med eleverna.  

Enligt sina egna utsagor skiljer sig språkläraren lite från de andra informanterna då hen använder sig 

av fler olika digitala verktyg och medier för att visa bilder i sin undervisning. Prezi, IMovie, Jing och 

Explain everything ger hen som exempel på digitala verktyg, vilka hen använder sig av för att skapa 

egna filmer att visa eleverna bland annat som introduktion till olika ämnesområden. Filmerna skapar 

hen också för att inspirera eleverna till att göra egna filmer för att kunskapa. Genom att läraren visar 

egna filmer vill hen visa eleverna att det inte behöver vara så krångligt. I dessa filmer använder hen sig 

bland annat av skärmdumpar på tidningsartiklar, reklambilder, foton, konstbilder, men skapar sällan 

bilderna själv. 

…ganska så sällan diagram. Men jag använder väl…eheee… alla typer, foton, kanske bilder av konstverk, 

särskilt i fall vi pratar om litteraturhistoria eller kanske konst/konstnär, som är kopplad till den tiden, som 

vi pratar om, eller olika typer av bilder av verk knutet till detta. Om vi pratar om romantiken till exempel 

eller modernismen eller något sånt så finns det mycket roliga konstnärer som man kan visa runtomkring. Så 

kan vi prata lite om det med…... Jag skapar mycket sällan bilderna själv. 

Detta är exempel på hur läraren själv använder sig av bilder. När det gäller hur eleverna använder 

bilder ger hen som exempel att de filmar varandra när de gör dramatiseringar av kända litterära verk i 

svensk- och/eller engelskämnet, dessa filmer används sedan som redovisning av momentet. I svenskan 
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ingår även att eleverna ska kunna använda sig av presentationstekniska hjälpmedel, vilka läraren 

hänvisar till när jag frågar om eleverna använder visuella uttrycksmedel vid andra tillfällen. Detta 

utvecklas inte närmare i intervjun, men enligt min egen erfarenhet av att undervisa i svenska och det 

jag har diskuterat med läraren i vår vardagliga praktik så innebär det krav på att eleven ska stödja sina 

muntliga presentationer med visuella uttrycksmedel av valfritt slag. På frågan varför hen använder sig 

av bilder svarar hen att:  

…dels för att det är roligt, jag vill ju att de ska tycka att det ser spännande och intressant ut och bli 

motiverade när jag pratar om någonting, och jag tycker att det är tråkigt när det bara blir textinformation, 

dels för att jag tänker att det öppnar upp för en diskussion, dels för att det är estetiskt härligt att titta på 

bilder och man får en helt annan dimension än att bara någon säger något rakt ut vad det är, så får de tänka 

själva kring vad de ser, vad de tycker att det innebär, tolka bilden, tänker jag….jag får med mycket mer av 

människan än om jag bara talar om vad de ska tänka och tycka. 

Läraren i ekonomiämnen samt läraren i naturkunskap/psykologi tar enbart upp läraren som 

bildanvändare, de nämner inte alls eleverna som användare när vi pratar om vilka kategorier av bilder 

som förekommer i deras undervisning och skäl till att använda dessa. De säger att de mest använder 

sig av Power Point presentationer som medium för att visa bilder. Läraren i ekonomiämnen är mycket 

noga med att påpeka att i sina Power Point-presentationer strävar hen efter ett ”cleant och snyggt 

uttryck” utan för mycket text och animeringar. Hen hävdar också att ett skäl till användandet av Power 

Point-presentationer är att hen skriver så illa på tavlan. Så här uttrycker sig läraren i 

naturkunskap/psykologi om ett syfte med att använda sig av power point: 

Det här är då en power point, som handlar om preventivmetoder till exempel. Detta är någonting, som 

eleverna tycker är lite pinsamt att prata om med mig, så jag ska helst inte veta någonting om det./…/ Då är 

Power Point ett sätt, man släcker ner och det blir lite avpersonifierat. De kan sitta där med sina egna tankar, 

de kan rodna och så där och klasskamraterna ser inte det. Ehh…och då handlar det ju mycket om att ha 

tydliga bilder och liksom lite roliga som avdramatiserar och lite så där. 

Båda dessa lärare säger att de gärna använder sig av bilder som de anser vara roliga i syfte att lätta upp 

undervisningen. I övrigt säger läraren i naturkunskap/psykologi att: ”Jag använder inte jättemycket 

diagram faktiskt och tabeller. Det finns ju liksom i boken.” Hen nämner också att det finns en vinst i 

att visa olika bilder av samma sak för att eleverna ska få bättre förståelse för det man som lärare 

undervisar om. Oftast använder de båda bilder hämtade från nätet som ska beskriva eller illustrera det 

man pratar om i undervisningen, men emellanåt skapar båda lärarna bilderna själva. Läraren i 

ekonomiämnen gör det om det är enklare modeller hen vill återge eller för att spara tid:  

...blandat Google-bilder med en graf, som jag gjort själv då, för att illustrera och då använder jag då, en 

modell som, ja Galtungs modell  för konfliktlösning, här kan man ju säga, den har jag ritat upp själv.  

 De diagram som jag haft innan, som jag ritade själv, är ju väldigt enkla att tillverka. De gör jag ju på två 

minuter, och hade jag sprungit till kopiator och kopierat in det, så har det tagit mig fem minuter. 
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Bild 5: Diagram skapat av lärare ur Power Point presentation. 

Läraren i naturkunskap/psykologi har ett annat skäl till att skapa bilder själv:  

Det tar ju ett tag att utforma en bild på datorn liksom, det gör ju det. Men så jag har börjat tänka på det… 

att man inte bara kan ta saker hur som helst. Det är ju framförallt för att det finns de som är väldigt tydligt: 

det här är copy rightade. Ta inte! Och då har jag ju börjat fundera, kan jag inte egentligen göra den här själv 

eller? 

 

När det gäller film säger sig läraren i ekonomiämnen gärna använda sig av spelfilmer för att skapa 

diskussioner, medan läraren i naturkunskap/psykologi använder sig av dokumentärfilmer och 

originalklipp av verkliga händelser från You Tube. Båda låter förstå att detta beror på deras ämnens 

respektive karaktär, läraren i ekonomiämnen ger exempel från samhällskunskap samt ledarskap och 

organisation, medan läraren i naturkunskap tar exempel från båda sina ämnen. 

Även läraren i naturkunskap/idrott och hälsa fokuserar mest på hur hen använder bilder när vi pratar 

om olika typer av bilder i undervisningen. Hen beskriver två olika typer av bilder som förekommer i 

hens båda undervisningsämnen: inspirationsbilder och förklarande bilder. Dessa båda typer kan vara 

fotografier eller tecknade bilder, men också i rörlig form. Denna lärare är den enda som frekvent säger 

sig använda kopierade bilder på papper och detta har sitt ursprung i att under kursen idrott och hälsa 

vill hen att eleverna skriver på/kring bilderna. Detta är dels för att det inte finns någon projektor i 

idrottshallen och dels för att det är smidigare för eleverna att ha med sig ett kompendium när de sedan 

ska utföra de övningar som finns beskrivna däri. I detta berör läraren hur eleverna använder bilder då 

hon ger som exempel hur eleverna ska använda sig av bilderna som förlagor för sina egna rörelser. 

Hen låter även eleverna spela in egna filmer med hjälp av varandra. Filmerna visar hur de genomför 

olika träningsrörelser för att instruera sina klasskamrater och för att visa att de har förstått rörelsen rätt. 

Både eleverna och läraren tittar på filmerna eleverna gör, eleverna för att lära sig av varandra och 

läraren för att bedöma momentet. Därmed blir filmerna en del i undervisningen, inte bara 

bedömningsmaterial. 

Latent Oenighet
Känslo-
mässig

Manife-
sterad
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I naturkunskapen säger sig samma lärare försöka placera en mental bild i huvudet på eleverna med 

hjälp av de bilder hen visar under lektionerna. Hen strävar efter att genom bilden de har i huvudet ska 

förstå hur saker fungerar. Läraren i naturkunskap/idrott och hälsa förklarar så här om varför illustrativa 

bilder är viktiga att använda och förklara:  

…till exempel hur DNA-strängen sitter ihop/…/. Och där upplever jag som att det är svårare för dom att 

förstå bilden och där förklarar vi väldigt länge, och lägger en hel lektion på att förklara DNA-kopiering. 

Bilderna hjälper absolut. Det hade inte gått utan bilderna, aldrig i livet! Men det tar lång tid, liksom, innan 

det landar, innan kunskapen landar, och dom förstår vad vi faktiskt har gjort. Så där måste jag lägga mycket 

energi på att förklara bilden.  

 

Bild 6: Läroboksbild ur Frank gul: Naturkunskap 1b.79 

I övrigt skiljer sig denna lärare något ifrån de andra informanterna i och med att hen frekvent säger sig 

rita på tavlan, inte bara visa projicerade bilder. Om de andra nämner tavlan så är det i samband med att 

de skriver på den. 

3.2.3 Källkritik och urvalskriterier för bilder i undervisningen 

Om urval av bilder säger läraren i matematik/historia att tiden är ett problem: ”Jag tycker det är… det 

är tidskrävande att hitta bra bilder, som har tillförlitliga källor. Det är väl därför man drar sig lite för 

det./---/ Jag skulle behöva gå ner och undervisa i två klasser färre om jag skulle ha tid att lägga ner, för 

det tar så mycket tid.” Samma sak gäller källkritik och kring detta uttrycker samma lärare sig så här 

om något som också skulle kunna uppfattas som dubbelmoral:  

Visst, jag kan gå in på NE [National Encyklopediens hemsida, min anmärkning] och ibland Wikipedia. Det 

är ju inte så att de förfalskar Linné eller hur han såg ut eller så. Men det känns…om jag står och säger till 

eleverna ’Ni får inte använda Wikipedia’, då kan jag ju inte göra det själv. (skratt) Det blir ju lite konstigt. 

Så det är det där med tiden, det tar emot. 

Läraren i religion/svenska, liksom läraren i ekonomiämnen, hittar gärna bilder via sökmotorn Google 

och testar gärna att söka på andra språk än svenska för att hitta det de vill ha. Ofta har läraren i 

religion/svenska ett allmänbildningsperspektiv som urvalskriterium. Det kan handla om att se olika 

                                                           
79 Björndahl, Gunnar (2011), Frank gul: Naturkunskap 1 b. 2. uppl. Stockholm: Liber, s.45. 
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typer av avbildningar av kända motiv för att skapa en förståelse för att det finns flera sätt att beskriva 

samma sak, vilket även läraren i naturkunskap/psykologi nämner. Läraren i religion/svenska uttrycker 

sig så här kring källkritiken: 

Ja det är ett slarv. Det är jättemycket slarv. Jag är inte alls så källkritisk som jag borde vara. Jag tar inte 

källkritiken längre än till att jag själv vet att det är vettigt…jag skriver aldrig upp varifrån jag tar bilderna. 

Det är jättedumt kanske, så får man inte göra. Men så gör jag. (skratt) 

Det här stämmer också in på läraren i naturkunskap/idrott och hälsa: ”Oj, jag är väldigt slarvig med 

källkritik”, men när vi pratar vidare visar det sig att hen är mycket noga med och medveten om vilka 

källor hen använder sig av:  

Jag kan ju inte bara ta en bild där, som jag hittar. Utan den måste vara anknuten till någon form av nyhet, 

någon form av rapport eller information, till exempel en sida som man har förtroende för och då är det lika 

dant där. Då är det ju Naturskyddsföreningen till exempel, Naturvårdsverket, eller Miljöaktuellt. Där vet 

man att här stämmer det, för här har de bearbetat det väl. 

Vad gäller urvalskriterier så lyfter läraren i naturkunskap/idrott och hälsa fram att bilderna ska vara 

lagom detaljrika. I detta stämmer även språkläraren in. Hen hänvisar till att eftersom hen arbetar med 

ungdomar så behöver bilderna vara tydliga. De får inte vara allt för abstrakta, men ska ändå förmedla 

något. När det kommer till källkritik säger sistnämnda lärare: 

…jag skulle kunna vara mycket, mycket bättre på detta, men jag gör ju väl någon typ av urval, tror jag, 

utan att tänka på det./…/ Det är klart att jag är kritisk så tillvida att jag vill att det ska passa mitt syfte. Men 

jag är kanske inte alltid så jättenoga med att titta var jag tar den ifrån. 

Läraren i naturkunskap/psykologi kopplar källkritiken till upphovsrättslagen. Hen pratar mycket om 

vilka bilder man får använda sig av eller inte och pratar därmed inte så mycket om källkritiken i sig. 

Hen talar också om att det är viktigt att inte cementera normer, bland annat säger hen så här: ”…att 

alla bilder inte bara ska vara man och kvinna, utan att det även finns några bilder, som visar kvinna-

kvinna och man-man. Så det inte är självklart vad det är för sex vi pratar om.” 

3.2.4 Lärarnas kunskap kring bilder 

Utsagor som läraren i matematik/historia gör visar att hen är kunnig om bilder i matematik, men har 

mindre kunskap bom bilder i historia. Hen kopplar också kunskaper kring bilder till att kunna 

bildanalys, men verkar se det som att användning av bilder i matematik och historia skiljer sig åt: 

Mycket bra i matte. För jag ser och förstår det på ett helt annat sätt, när jag ser bilden till. Sedan så vet jag 

att det inte är många, som tänker som jag gör. /…/Jag har nog aldrig använt en bild, att de skall tolka en 

bild till ett sammanhang, liksom…. Det är jag dålig på, det är jag. Särskilt i historia, i matte är det ju en 

sak, där vet man vad man är ute efter. /…/jag vet inte man skulle bli bättre på att ha en hel… ehhe man 

skulle blir bättre på att ha bildanalys liksom. 

Läraren i religion/svenska hävdar att hen har svårt att förstå vissa typer av instrumentella bilder. I sina 

resonemang kring specifika bilder visar hen på en stor, väldigt specifik, kunskap kring illustrerande 

bilder med anknytning till de ämnen hen undervisar i, till exempel i dessa citat: 

Att den kunde vara mycket bättre. För om den vore det skulle jag kanske använda mer bilder. Men jag har 

faktiskt lite svårt att förstå bilder. Asså om de är väldigt tydliga, kan jag förstå. Men jag har ju svårare att 
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förstå andra typer av bilder. Det finns nog en anledning att jag aldrig har diagram med, till exempel. Jag 

tycker diagram är ganska svårt, men en liten stapel det kan jag förstå... Kartor kan jag förstå, bara det inte 

blir sånna där linjer som löper på kartor det kan jag inte begripa… Men ja, när det gäller viss bildförståelse, 

så kanske den kunde vara bättre. Om man återvänder till de hinduiska gudarna, jag kan ju inte alla grejor de 

har för sig, jag vet att de har en massa symboler, men jag kan ju inte alla. Jag kan ju inte det språket, liksom 

så, vilket jag också alltid säger till eleverna, att jag kan inte svara på vad alla sakerna är på de här bilderna. 

Det är inte mitt expertisområde, liksom. Men jag tror att om jag vore mer intresserad av bild och om jag 

förstod bild bättre så skulle jag säkert välja andra typer av bilder, det kan jag nog tänka mig. 

Ett klassiskt...är ju att man…araber förekommer alltid i grupp. Ja…det hade vi också med på den 

där…religionsdidaktiska grejen. Araber förekommer alltid i grupp: tittar man i religionsböcker så är det 

sant, alla andra kan få vara enskilda. Araber är alltid i grupp, gärna också fotade bakifrån och ofta i 

aggressiva situationer, viftar med händerna eller så./---/ titta på nyheterna så upptäcker du det… 

 

Språkläraren visar på gott självförtroende om sin kunskap om bilder, hen visar också en nyfikenhet på 

nya sätt att använda sig av bilder. Denna lärare är en av få som visar på ett stort engagemang i att 

aktivt söka nya digitala hjälpmedel för att få in bilder i undervisningen både för elevernas del och för 

sin egen: 

Nä men jag tror att den är hyfsat god och jag tror att det har ganska mycket att göra med att jag läst retorik 

[utanför lärarutbildningen, min kommentar], kanske. Att det har ingått lite där. Jag tror dock att den kan bli 

mycket bättre, också...säkert.  

Jag har gjort en film på min Ipad. Med hjälp av IMovie och Explain everything det är två appar man kan 

lägga till text, redigera bilder, ja. Dom ganska lätt gör en liten film och behöver inte ta så lång tid. För mig 

tog det kanske 20 minuter, det var mest för att jag skulle få det gjort./…/Sedan har det eskalerat i samband 

med att jag har hitta mycket lättare modeller för det. Men kanske sedan två, tre år tillbaka har jag gjort det 

på datorn, kanske via MovieMaker och nu har jag hittat väldigt lätta sätt, kanske en trailer för något eller 

så. Så gör jag det mer. Smidigt och lätt. 

Även läraren i ekonomiämnen hävdar att hen har god kunskap om bilder, främst då kring hur bilder 

väljs i olika medier för att nå en betraktare på olika sätt. Däremot säger sig hen inte vara speciellt 

insatt i hur bildskapare tänker kring bildkomposition: 

Nä men jag tror att den är ganska bra. Nu kanske jag sitter här och säger något, som jag inte borde göra. 

Men jag tycker ändå att jag har ganska bra koll på omvärlden och därmed kan jag också förstå varför man 

har valt vissa bilder för att åskådliggöra vissa saker olika ting….. Det som jag inte har så jättebra koll på 

det är ju uppbyggnaden, asså hur man tar bilder och så där. Men varför man väljer olika bilder….det har jag 

ganska bra förståelse för./…/ Några har jag gjort själv, som de här graferna. 

Läraren i naturkunskap/psykologi visar i sin utsaga på kunskap om att skapa egna bilder, då främst 

instrumentella. Hen hävdar att det tar tid att skapa bilder, men att hen gör det när det är enklare motiv 

för att inte kränka upphovsrätten: 

Nu har jag ju i och för sig på senare tid så har jag börjat att skapa en del bilder själv, så….just för att 

komma bort från det här att bara plocka från nätet./…/ det är raka linjer bara och så. Kolets kretslopp till 

exempel, där jag har gjort en egen bild nu, som jag har gjort som är min. Jaa. Så jag har utformat lite 

sådana, när jag…när det är så pass enkelt så att jag faktiskt kan göra den själv då har jag tagit den tiden och 

gjort den själv. Det tar ju ett tag att utforma en bild på datorn liksom, det gör ju det. 

Läraren i naturkunskap/idrott och hälsa anser sig också ha god kunskap om bilder i sitt ämne, främst 

då bilder som är förklarande. Att tolka bilder ur ett konstnärligt perspektiv ligger inte för hen, så därför 

ägnar hen sig inte åt detta:  
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Jo, den är faktiskt ganska bra. Alltså jag använder ju mycket av de bitar som jag känner att jag är stark på 

själv i undervisningen för att förklara på bästa sätt. Så bilder är ju en styrka. Däremot kan jag ju säga med 

en gång att jag absolut inte skulle klara av att tolka konstverk eller abstrakta grejor, alltså där man inte ser 

en bild, det här ÄR, utan det är någonting som är uppmålat./…/ Nä, det är utöver, absolut min förmåga. Det 

är nog utöver mitt intresse också. 

Sammanfattningsvis utläser jag att lärarna anser sig ha goda kunskaper om bilder i sina ämnen och att 

de anser att bilder i olika ämnen skiljer sig åt. Någon utrycker att hen har svårigheter med att själv 

avläsa vissa bilder och nämner då specifikt vissa instrumentella bilder som diagram. Lärarna uttrycker 

att det tar tid att hitta bra bilder, därför tar de ibland genvägar som att använda sig av bilder de redan 

känner till istället för att söka nya. Några av lärarna skapar egna bilder, av lite olika skäl, oftast rör det 

sig om enklare instrumentella bilder. Någon av lärarna har intresserat sig mycket för hur man kan visa 

bilder på nya sätt för eleverna genom olika digitala hjälpmedel, medan de flesta håller sig till det de är 

vana vid. Få använder sig av att rita på tavlan. 
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4. Resultat och tolkning 
I det här kapitlet beskriver jag de resultat som jag har kommit fram till och ger en tolkning av dem 

utifrån de teorier som nämnts tidigare. Först kommer resultaten från undersökningen av 

styrdokumenten, därefter resultaten från intervjuerna. Sist i kapitlet finns resultat av jämförelsen 

mellan styrdokumenten i relation till intervjuernas resultat.  

4.1 Styrdokumenten 
Så vad skrivs om visuella kompetenser i styrdokumenten? Vad gäller begreppen kring visuell 

kompetens så använder Skolverket flera begrepp som är möjliga att tolka in bilder i än begrepp som 

entydigt kan tolkas som bilder. Exempel på detta är begreppen kommunikation och källor. Det är i 

texten om ämnet matematik som det är vanligast att Skolverket använder sig av begrepp som entydigt 

kan tolkas som bilder, och då främst instrumentella bilder i form av till exempel grafer och 

geometriska figurer. Jag tolkar styrdokumenten som att det är en varierad visuell kompetens 

Skolverket eftersträvar att eleverna ska ha med sig efter avslutad utbildning, då de bland annat ska 

kunna värdera bilder som källa, ta in och kritiskt granska information via bilder, använda sig av 

grafiska metoder inom matematiken, arbeta utifrån egna skisser, använda sig av digitala hjälpmedel, 

ha kunskaper om hur medier skapar åsikter, kommunicera via olika uttrycksformer och ha 

medvetenhet kring det gemensamma kulturarvet.  

Styrdokumenten utgör grunden, ramarna, eller de styrande diskurserna för undervisningen i 

gymnasieskolan. Dessa styrande diskurser kan beskrivas som att de är framskrivna med fokus på vad 

eleverna ska uppnå efter avslutad kurs och skolgång. De bildar ett nät av tydliga trådar kring vad 

eleverna ska kunna. Kraven på vad lärarna ska kunna, blir underförstådda genom de kunskapsmål 

eleverna förväntas nå i respektive ämne. I diskursen om visuell kompetens, som jag har koncentrerat 

mig på, har jag kunnat avläsa att det finns förväntningar på att eleverna ska ha en bred visuell 

kompetens när de är klara med sin gymnasieutbildning. I linje med detta resonemang förstår jag det 

som att även lärarna behöver ha olika typer av visuella kompetenser för att kunna handleda eleverna i 

deras strävan mot kunskapsmålen i styrdokumenten. Diskursen om visuell kompetens är inte alltid 

entydig och klar då Skolverket väljer att använda sig av begrepp som inte entydigt kan tolkas som 

enbart bilder, som exempel kan begreppet källa nämnas. Ämnet matematik kan dock ses som ett 

undantag, här används begrepp som ofta är entydigt kopplade till visuell kompetens och nära knutna 

till ämnet. 

4.2 Intervjuerna 

4.2.1 Styrdokumenten och lärarnas utsagor om dessa 

Det som framkommer i lärarnas utsagor är att de uppfattar att styrdokumenten berör bilder i olika 

omfattning, beroende på ämne. Detta stämmer överens med min analys att entydiga begrepp som rör 

instrumentella bilder nämns ofta i beskrivningen av matematik, till skillnad mot andra ämnen. 
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Lärarnas diskurser, hur de talar kring bilder i undervisningen, innebär tolkningar, konkretiseringar av 

Skolverkets styrande diskurs kring bilder och visuella kompetenser i undervisningen. Det innebär att 

varje lärare tolkar Skolverkets intentioner utifrån sin ämnes- och lärarkunskap för att konkretisera och 

realisera styrdokumenten till en praktik som de tror eleverna förstår. Det är dock tydligt att alla 

informanter använder sig ofta och av många bilder i sin undervisning. Bilderna används som ett medel 

och medium för att konkretisera och realisera styrdokumentens innehåll, även om det inte finns uttalat 

i styrdokumenten att så ska göras. Detta ser jag som ett utslag av lärarnas yrkeskunnighet.  

Vilka diskurer har jag utläst i mina informanters utsagor när de talar om bilder i förhållande till 

styrdokumenten? Framför allt tar lärarna upp hur de använder bilder för att 

beskriva/illustrera/förklara fakta och orsakssammanhang. Det kan till exempel vara hur DNA-

molekylen är uppbyggd, portätt på en historisk person eller instruktioner på hur man ska sätta sig på 

ett korrekt sätt. Denna diskurs ser jag som lärarnas svar på Skolverkets kunskapskrav för vad eleverna 

ska uppnå efter avslutade kurser. Bilden är ett didaktiskt grepp från lärarna sida för att hjälpa eleverna 

att förstå det stoff som föreskrivs i kurserna och uppnå de krav som ställts upp av Skolverket. En 

diskurs som hör ihop med Skolverkets kunskapskrav på elever är bilder för bedömning. Här tar lärarna 

upp exempel som filmer eleverna gör kring sina egna tolkningar av skönlitterära texter, 

instruktionsfilmer som eleverna gör för att visa att de kan utföra rörelser rätt samt hur bilder kan 

används för att elever ska identifiera delar av till exempel en nervcell. I alla dessa fall är de olika 

typerna av bilder sätt för eleverna att visa att de uppnår kunskapskraven. Dessa två diskurser är tydligt 

kopplade till Skolverkets kunskapskrav. En diskurs som också hör samman med detta, men som skiljer 

sig något från de ovanstående är bilder för känslor/relationer. Här lägger lärarna in ytterligare en 

aspekt nämligen hur eleverna förväntas ta emot det stoff som Skolverket föreskriver, till exempel i 

undervisningen om sex och samlevnad säger sig läraren i naturkunskap/idrott och hälsa att välja bilder 

som spelar på elevernas känslor och relationer för att det ska komma närmare elevernas relationer. 

Denna diskurs utreds närmare i nästa kapitel om bildkategorier och deras funktion. 

4.2.2 Kategorier av bilder i undervisningen och deras funktion 

I utsagorna från alla lärare tas det upp olika kategorier av bilder och orsaker till varför man använder 

sig av bilder i undervisningen på olika sätt. De flesta informanterna tar upp att bilder illustrerar det 

man som lärare säger på ett annat sätt än vad ord gör, vissa elever sägs förstå bilder enklare än talade 

eller skrivna ord. Bilderna anses göra orden tydligare, men bilderna sägs också skapa en 

klassrumssituation där eleverna uppfattas som mer uppmärksamma på det läraren pratar om. Det är 

tydligt att alla lärarna använder sig av många typer av bilder och på olika sätt i undervisningen. Dock 

säger de flesta lärarna att de förklarar eller diskuterar bilderna för och med eleverna. Vissa bilder utgår 

man ifrån att eleverna inte förstår alls och förklarar dessa utförligt. Andra bilder visas bara för att 
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förmedla en känsla eller för att lätta upp undervisningen, men diskuteras ändå.80 Det här för mig in på 

de olika diskurser som mina informanter ger uttryck för. Även när de talar om kategorier av bilder och 

deras funktion talar lärarna ofta om bilder för att beskriva/förklara/illustrera det undervisningen 

handlar om. Här tas upp till exempel kartor, diagram, konstbilder, spelfilmer och dokumentärer. 

Bilderna kan vara skapade av läraren eller eleverna. Vid flera tillfällen säger olika informanter att de 

gärna använder roliga och underhållande bilder, men även inspirationsbilder. I dessa uttalanden tolkar 

jag ut ytterligare två diskurser: bilder för att underhålla och bilder för att inspirera. I den första 

diskursen av dessa båda anges ofta som skäl att bilderna ska lätta upp undervisningen så den inte 

känns för tung för eleverna och för att förnya intresset för det läraren talar om. Jag ser det som att 

humor används som ett didaktiskt medel. I diskursen med bilder för att inspirera är lärarna ute efter att 

locka eleverna till olika typer av handling, i och utanför skolan. Läraren i naturkunskap/idrott och 

hälsa använder bilder från hens eget friluftsliv som goda exempel för att inspirera eleverna till att 

själva engagera sig i olika typer av friluftsliv utanför skolan eller för att inspirera till ett intresse för 

kursens friluftsmoment. Språkläraren talar om hur hen använder sina filmer för att inspirera eleverna 

till att göra egna filmer, men också för att skapa ett intresse hos eleverna kring bland annat de 

engelsktalande kulturer som hen tar upp i sin undervisning. Båda dessa diskurser har som mål att 

skapa intresse för undervisningen men på olika sätt, genom humor och goda exempel. 

En annan diskurs som tas upp igen är bilder för känslor/relationer. Inom denna diskurs lägger jag in 

det läraren i naturkunskap/psykologi säger om undervisningen i sex och samlevnad om att hen 

använder Power Point-presentationer och mörkret i klassrummet som det kräver för att avdramatisera 

ämnet. Eleverna kan rodna i mörkret utan att kompisarna ser det. Här tolkar jag det som att det inte 

bara är bilderna i sig utan själva sättet de visas på som leder till avdramatiseringen. Läraren i religion 

och svenska tar upp att hen ibland visar bilder för att provocera och skapa känslomässiga reaktioner 

hos eleverna, vilka kan skapa intresse för undervisningen och i förlängningen ämnet. Samma lärare 

berör också diskursen bilder för att skapa diskussion/samtal i undervisningen. Syftet med denna 

diskurs, tolkar jag utifrån min egen lärarerfarenhet, är att dels skapa intresse och förståelse för det 

bilden visar, dels att ge eleverna möjlighet att visa vad de kan. Därför anser jag att denna diskurs kan 

ligga nära diskursen bilder för bedömning. I denna diskurs, bilder för bedömning, tolkar informanterna 

in att kunskaper kring bilder krävs av eleverna i vissa av Skolverkets kunskapskrav. Här tas upp till 

exempel historiebruk där eleverna ska förstå hur bilder används för att skapa historien och att eleverna 

ska kunna söka och tolka källmaterial inom ämnet historia.81 Inom matematiken finns kraven på att 

eleverna ska visa förmåga att gå från bild till ord och tvärt om.82 Inom svenskan ges exempel som krav 

                                                           
80 Se t. ex, Yogacat på uppsatsens framsida, bilden är hämtad från Clark Kents Power Point Konflikter. 
81 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 68 

f.f. 
82 Ibid., s. 93 f.f. 
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på presentationstekniska hjälpmedel, då eleverna förväntas använda sig av bilder, och teknik för att 

visa dessa, för att förtydliga sina muntliga anföranden.83   

Inom alla dessa diskurser nämns ofta foton och bilder hämtade från nätet som kategorier av bilder. 

Mediet för att visa bilderna för eleverna är oftast med programmet Power Point eller film, men det 

förekommer även andra medier så som lärobok, overhead, rita på tavlan och på papper kopierade 

bilder. Här nämns också att elever filmar, genom filmningen lär de sig om stoffet och genom att visa 

sin film för andra elever lär de ut stoffet till dessa elever. Med andra ord ett skäl för att få eleverna att i 

flera led bearbeta ett stoff. Ett par informanter tar också upp nyttan med att visa samma motiv fast i 

olika versioner för att eleverna ska förstå att samma sak kan illustreras på olika sätt. De menar att 

eleverna då eventuellt ökar sin förståelse för det undervisningen behandlar. Någon informant tar upp 

att det finns ett allmänbildningssyfte bakom flera av hens bildval. Genom att visa att det finns fler 

versioner av till exempel motivet Den sista nattvarden förstår eleven att Leonardo Da Vinci inte var 

den ende som använde sig av detta motiv och att det finns olika tolkningar av händelsen som beskrivs i 

motivet. 

En diskurs som skiljer sig något från de andra är den jag valt att kalla bilder som tar fokus från 

läraren. Exempel på detta är att några av mina informanter har tagit upp att de emellanåt väljer att inte 

föreläsa för att istället visa filmer som behandlar samma stoff. Ett skäl som anges är att det går fortare 

då filmen inte avbryts av frågor från eleverna, ett annat skäl att någon informant har tröttnat på att 

föreläsa. Ett par andra informanter avslöjade att de inte ritar eller skriver så bra på tavlan och då är det 

ett smidigt sätt att undkomma att visa upp dessa brister genom att ha till exempel Power Point-

presentationer förberedda eller bilder uppkopierade på OH-film. 

4.2.3 Källkritik och urvalskriterier för bilder i undervisningen 

I Skolverkets styrdokument kring många ämnen läggs stor vikt vid källkritik. Många gånger handlar 

det om att eleverna ska utveckla en förmåga att vara källkritisk mot texter, men vid flera tillfällen står 

det också att de ska kunna hantera källor av olika slag. Hur ser mina informanter på källkritik i sin 

egen praktik? 

De flesta av informanterna hävdar att källkritiken är viktig att inpränta i eleverna, men säger att när de 

själva letar bilder är de inte alltid så noga med källkritiken eller referenshanteringen. Hur noga man är 

sägs bero på vad bilden ska användas till, vilket syftet är i undervisningen, men också var man hämtar 

bilden ifrån. Det framkommer i utsagorna att när man vill inspirera, spela på känslor eller få till en 

diskussion kring något så är informanterna inte så noga med varifrån bilderna kommer eller vilka typer 

av bilder det är, så länge bilderna fyller det syfte lärarna har tänkt sig. Om det däremot handlar om att 

förklara ett händelseförlopp eller en komplicerad process är de noggrannare med att bilderna är 

korrekta och att de får använda sig av dem. Då tar de även mer hänsyn till copyright. Tilläggas bör att 

                                                           
83 Ibid., s. 162 
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alla informanterna säger att de använder sig av internet som den största källan till bilder. Framförallt 

använder de sig av sökmotorn Google för att hitta bilder, både när de vet vilken bild man är ute efter 

och när de söker efter nya bilder. De säger sig ofta ha en tanke kring vad de är ute efter eller känner till 

specifika bilder som de söker efter till sin undervisning. Någon nämner att hen söker på olika språk för 

att hitta det man är ute efter. En annan stor källa till bilder är de läroböcker som de använder sig av, 

där tas för givet att läroboksproducenterna har varit noga i den källkritiska processen och därför säger 

sig lärarna inte vara så källkritiska till läroböckerna om de är nya. Har böckerna några år på nacken 

tittar de noggrannare på bilderna för att se att de stämmer överrens med deras egen uppfattning av vad 

som är korrekt vad gäller ämneskunskaper och värderingar. 

Informanterna säger också att sökandet efter bilder tar mycket tid så därför nöjer de sig ofta med bilder 

som är tillräckligt bra för att fylla den funktion som var tänkt. Den bild som informanterna ger av att 

de inte alltid är så noga med källkritiken och referenshanteringen uppfattar jag i någon mån vara icke 

rättvisande. De börjar med att säga sig inte vara duktiga på källkritik och sedan framkommer det att de 

allt som oftast har ett tydligt källkritiskt förhållningssätt. Däremot är det referenshanteringen som man 

inte är så noga med och man löser det på lite olika sätt. Läraren i ekonomiämnen ger som exempel att 

när hen pratar om olika konfliktlösningsmodeller så nämner hen vilken forskare som ligger bakom 

dem, även om hen inte alltid har med det i skrift i de Power Point-presentationer hen visar. 

Språkläraren säger att hen brukar ange konstnärens namn om hen använder konstverk för att illustrera 

olika litterära epoker. Läraren i matematik/historia nämner att hen ibland gör en referenslista i slutet på 

sina Power Point-presentationer, men inte alltid. 

I utsagorna framkommer också att när man väljer bilder är det viktigt att de är tydliga, både visuellt, så 

att alla detaljer syns tydligt i det medium man valt, och innehållsmässigt, så bilden förmedlar den 

didaktiska tanken som läraren har. Ytterligare ett annat urvalskriterium som tas upp är att bilderna inte 

får förstärka fördomar eller cementera normer.  

Flera av informanterna kommer in på upphovsrätten och av utsagorna förstår jag att de inte är riktigt 

säkra på vad som är lagligt eller inte när det gäller att hämta bilder från nätet och visa i klassrum eller 

kopiera upp. Som jag nämnt tidigare väljer till exempel läraren i naturkunskap/psykologi att göra egna 

bilder om de bilder hen vill använda sig av är tydligt upphovsrättsmarkerade, så även detta ser jag som 

ett urvalskriterium.  

4.2.4 Lärarnas kunskaper kring bilder 

Vad gäller den egna kunskapen om bilder så säger de flesta av informanterna att den är god, trots att 

de hävdar att de inte fått så mycket kunskap från sin lärarutbildning. Genom deras uttalanden förstår 

jag att det är kunskap som de har förvärvat på egen hand utifrån sina egna intressesfärer. 

Informanterna säger sig vara duktiga på det som intresserar dem, men att det finns vissa luckor som 

kanske borde fyllas. Jag tycker mig också kunna utläsa att lärarna återskapar traditioner, de gör som de 
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har sett andra göra, använder material som man sett andra använda under sin utbildning till lärare eller 

tidigare. Dock verkar de göra traditionerna till sina egna och omskapar dem efter sitt eget behov. Flera 

av informanterna säger sig skapa egna bilder för sin undervisning, men det är sådant de har lärt sig när 

behovet har uppstått i den egna praktiken. Man har tagit till sig nya verktyg på eget initiativ.  

För att återknyta till Rose och de modaliteter som hon tar upp så har lärarna på eget initiativ lärt sig 

mer om den tekniska modaliteten av bilder – man har lärt sig använda olika program, datorer och 

projektorer för att visa bilder.84 När det gäller den kompositionella nivån framgår det av utsagorna att 

lärarna inte tycker sig kunna så mycket om den visuella konstruktionen eller om bildens konstnärliga 

kvaliteter, men de anser sig inte heller ha behov av detta. Då de talar om hur bilden tas emot säger de 

sig fokusera på om eleven förstår syftet med användningen av och innehållet i bilden. Vad gäller den 

sociala eller kontextuella nivån säger sig informanterna ha god förståelse för många olika typer av 

bilder och deras kontext inom sina respektive undervisningsämnen och att de kan förmedla detta till 

eleverna. I utsagorna framkommer också att lärarna är källkritiskt medvetna när de väljer bilder, men 

att de inte alltid är så noga med referenshanteringen i undervisningssituationerna. En lucka i 

kunskapen som blir tydlig i utsagorna är osäkerheten kring vilka bilder och hur man på laglig väg får 

använda sig av bilder i undervisning. 

4.3 Styrdokument i relation till intervjuer 
Vid närmare analys av de begrepp som Skolverket använder om vad eleverna ska kunna om bilder; 

avläsa, skapa, tolka, söka, sovra, hämta stimulans ur, reflektera över, beskriva, analysera, kritiskt 

granska, använda olika typer av, inser jag att mycket av det här uttrycks indirekt i lärarnas utsagor. 

Informanterna tar förgivet att eleverna kan avläsa, tolka och i förlängningen beskriva illustrativa 

bilder. Om inte detta sker så förklarar lärarna och ger dem verktygen att förstå. Lärarna förväntar sig 

att eleverna ska kunna sovra och källkritiskt granska bilder utifrån mönster som man lär dem vad 

gäller texter. Eleverna förväntas kunna hämta stimulans ur och bli intresserade av ämnet genom de 

roliga och underhållande bilder som visas. Lärarna förväntar sig även att eleverna kan reflektera över 

de bilder man visar så det kan leda till diskussioner och samtal. Eleverna förväntas även kunna 

använda sig av olika typer av bilder i olika sammanhang – presentationer, från bild till ord i 

matematiken, förklara och avläsa illustrativa bilder. Att eleverna får skapa bilder, beskriva och 

analysera bilder tas upp av informanterna som något speciellt och unikt i undervisningen. Oftast 

verkar informanterna i sina utsagor ta förhållandet med läraren som bildanvändare och eleven som 

mottagare som självklart. När det omvända förhållandet tas upp, med läraren som mottagare, talas det 

kring detta som något speciellt eller ovanligt och likaså då det gäller andra elever som mottagare. 

Kanske är lärarna inte medvetna om hur mycket de förväntar sig att eleverna ska använda sig av 

bilder. Kanske har bilder blivit en så naturlig del i undervisning och skolans värld att man som lärare 

                                                           
84 Rose (2012), s.21. 
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har blivit hemmablind, det vill säga så van vid bilder att man inte längre ser dem som något speciellt. I 

så fall följer skolan samhällets utveckling vad gäller den visuella kulturen och myckna 

bildanvändningen. Kanske är det dags för ett metaperspektiv på bilder i undervisningen för att i 

skolans värld bli medveten om hur mycket man använder bilder och alla olika syften som man har 

med dem. 

Det jag kommer fram till är att Skolverkets och lärarnas diskurser skiljer sig något åt när de uttrycker 

sig kring bilder i undervisningen. En förklaring till detta kan vara att i de av Skolverkets styrdokument 

som jag granskat, skrivs diskursen fram med ett elevinriktat perspektiv. Fokus ligger på vad eleverna 

ska kunna när de har gått ut gymnasiet. Mitt och informanternas perspektiv i intervjuerna är hur 

informanterna själva använder sig av bilder i sin pågående undervisning för att eleverna ska nå målen 

som är uppsatta i styrdokumenten. Både Skolverkets och lärarnas diskurser visar på höga 

förväntningar på elevernas visuella kompetens, både uttalat och underförstått.  
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5. Slutdiskussion 

Alla lärare borde kanske inte vara bildlärare, men behöver definitivt ha stora kunskaper om bilder. 

Skolverket kräver det, oftast underförstått i styrdokumenten och lärarna använder sig av bilder på 

många olika sätt och med olika syften. Hur vida lärarna har de kunskaper som Skolverket underförstått 

kräver är en helt annan undersökning än den jag har gjort, men vore intressant att göra. Den 

kunskapslucka som mina informanter själva har pekat ut i den här undersökningen är osäkerheten 

kring vad som är lagligt eller inte vad gäller bilder i skolans värld.   

I början av det här projektet blev jag förvånad över att det var så svårt att hitta undersökningar gjorda 

på gymnasiet med lärarperspektiv. Det närmaste jag kom var fyra examensarbeten om den svenska 

gymnasieskolan och en undersökning som Gunther Kress med flera har gjort om hur lärare 

kommunicerade innehåll i ett naturvetenskapligt ämne i en skola i England.85 Dessa undersökningar 

visar på resultat som delvis stämmer överens med mina. De visar liksom min undersökning att lärare 

frekvent använder bilder på olika sätt för att bland annat inspirera, skapa intresse, illustrera och öka 

förståelsen för det man undervisar om när man realiserar läroplanen. Då det i styrdokumenten skrivs 

fram krav på att eleverna ska utveckla en bred visuell kompetens är det viktigt att lärarna som ska 

verkställa detta har minst motsvarande visuella kompetens. Därför är det viktigt att kunskapen om 

detta ökar både inom skolan hos lärare och inom de vetenskapliga disciplinerna. Dock anser jag inte 

att styrdokumenten är så tydliga i att formulera sig kring den visuella kompetensen och tyngdpunkten 

ligger vid verbal, språklig kompetens. Jag hade gärna sett en förändring där bilderna och den visuella 

kompetensen lyfts upp mer, gärna likställs med den verbala, språkliga kompetensen. Skolverket kunde 

använda sig av begreppet visuell kompetens och definiera det utifrån vetenskapen och samhällets 

behov för att styrdokumenten skulle bli tydligare. Kanske också lärarna behöver fundera mer över hur 

man kan använda sig av bilder på nya sätt i undervisningen för att öka elevers visuella kompetens. Just 

nu ser det ut som om lärarna är traditionsförvaltare, men för att förändra sin undervisning behöver 

lärarna tid och kunskap.  

Under intervjuerna med informanterna kom vi många gånger in på deras lärarutbildning. Detta ligger 

utanför undersökningen, men jag tycker ändå att det är viktigt att ta upp något av det som utsagorna 

hade gemensamt. Enligt mina informanter fick de inte mycket utbildning i användandet av bilder 

under sin lärarutbildning. Ändå antas de, så som det skrivs fram i styrdokumenten, att i undervisningen 

på många varierande sätt använda sig av och ha väsentliga kunskaper om bilder, eftersom eleverna 

förväntas utveckla sin visuella kompetens i undervisningen. Inom lärarutbildningarna borde det finnas 

tydliga didaktiska inslag som är riktade till hur lärare kan använda bilder i undervisningen. Jag anser 

att det är ett viktigt område att belysa och utveckla. Förhoppningsvis ser de nya lärarutbildningarna 

bättre ut på den här fronten, än det som mina informanter beskriver. Här vore det intressant att göra 
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fler undersökningar. Kanske en sådan studie skulle visa att det behövs ett lärarlyft kring visuell 

kompetens. Skolverket har till viss del gjort insatser i form av till exempel PIM-utbildning för lärare, 

Praktisk it- och mediekompetens, vilken i viss mån tog upp visuella kompetenser kopplade till IT.86 

Nu har detta lagts ner och kanske kan det vara dags för något som är tydligare inriktat på de visuella 

kompetenserna. 

Eftersom jag enbart har belyst frågan ur lärarperspektiv skulle självklart ett elevperspektiv på området 

vara intressant. Hur upplever eleverna användningen av bilder i undervisning? Anser eleverna att de 

bilder som lärarna väljer är ändamålsenliga? Vad anser eleverna om sin visuella kompetens? Hellman 

tar i sin rapport upp att kunskapen om media gick från att vara något unikt och speciellt till att bli helt 

tagen för given.87 Är det så med kunskapen om bilder också? Tas den för given av både Skolverk, 

lärare och elever? Kan detta ställa till problem för de elever som inte har denna kunskap med sig till 

gymnasiet? 

I början av denna uppsats citerade jag läroplanen för gymnasieskolan. Jag vill gärna lyfta fram samma 

citat som avslutning och återigen trycka på att den visuella kompetensen är viktig, minst lika viktig 

som den verbala, språkliga kompetensen: 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta 

och verka i samhället./.../ Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt.88 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nyhetsarkiv/pim-och-pimlab-avvecklas-

1.184904 
87 Hellman (2011) 
88 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011., s 6 ff. 
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Bildförteckning 

Bilder på titelsidan: överst en bild skapad av en elev i undervisning om preventivmedel – källa läraren 

i naturkunskap/psykologi, till vänster under titeln en underhållande bild visad i samband med 

föreläsning om konflikter, till höger under titeln en illustrativ bild som visar en konfliktstege också 

visad i samband med en föreläsning om konflikter – källa till båda dessa är en Power Point från läraren 

i ekonomiämnen/samhällskunskap/organisation och ledarskap. 

Sidan 12: Bild 1: Fairclouhs tredimensionella modell för diskursanalys, Winther Jørgensen, Marianne 

& Philips, Louise (1999), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur AB, s. 74. 

Sidan 25: Bild 2: Bild skapad av läraren i matematik/historia på overheadblad, fotograferad av Eva 

Rylander. 

Sidan 26: Bild 3: Bild ur läroboken Historisk atlas, Valle, Kåre & Pedersby, Bo (1995), Oslo: 

Almqvist & Wiksell Förlag AB, s. 35. 

Sidan 27: Bild 4: Bild ur läraren i svenska och religions Power Point-presentation Hinduiska gudar 

och gudinnor föreställande guden Ganesha, enligt uppgift hämta från internet av ovanstående lärare. 

Sidan 29: Bild 5: Diagram skapat av läraren i ekonomiämnen/samhällskunskap/organistation och 

ledarskapi programmet Power Point för hens power point presentation Konflikter. 

Sidan 30: Bild 6: Bild ur läroboken Naturkunskap 1b, Björndahl, G., Castenfors, J., Dahlén, S. & 

Wahlberg, S. (2011), Stockholm, Liber, s. 45. 

Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide för djupintervju med lärare: 

Förklara kort vad syftet med intervjun är och vad målet med datainsamlingen är. Ramarna för 

intervjun: tid, upplägg, anonymisering, rätt att avbryta intervjun, användning av materialet, 

Är detta ok med dig? 

Frågor kopplade till det specifika bildmaterialet som läraren valt: 

 Vem pratar jag med – namn, undervisningsämnen, undervisar i vilka kurser, utbildning - var? 

 Privat intresse av bilder? Kunskaper inom området? 

 Här framför oss ligger ett bildmaterial som du har använt nyligen eller mycket i din 

undervisning. Beskriv materialet och berätta om hur du använder det under lektioner. Teknik?  

 Vilka pedagogiska tankar ligger bakom användandet av dessa bilder under lektion? 

 Till vilka delar i kursplanen använder du dessa bilder? 

 Sammanfatta ovanstående svar. 

 Hur gick du till väga för att hitta dessa bilder?  

 Vilka urvalskriterier hade du när du valde just dessa bilder? 

 Vad vill du förmedla till eleverna? 

 Hur upplever du att eleverna tar emot/in just detta bildmaterial? 

 På vilket sätt tillämpade du källkritik på dessa bilder?  
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 Sammanfatta ovanstående svar. 

Allmänna frågor kring bildanvändning i undervisning: 

 Hur ofta använder du bilder i din undervisning? 

 Varför använder du bilder i undervisningen? 

 Vilka typer av bilder använder du? Vilken typ använder du dig av oftast? Läroböcker? 

 Hur lär sig elever förstå de bilder du använder dig av?  

 Får eleverna möjligheter att använda sig av bilder i sitt kunskapande? Beskriv sådana 

situationer. 

 Sammanfatta ovanstående svar. 

 Vad anser du om elevernas bildförståelse/kunskap att tolka den typ av bilder som du använder 

dig av i dina ämnen? Vad kan vara svårt för dem att förstå? 

 Vad anser du om din egen bildförståelse/kunskap att tolka bilder av olika typer? 

 Hur togs användandet av bilder upp i din lärarutbildning? På vilket sätt diskuterades bilder 

som ett didaktiskt medel? 

 Sammanfatta ovanstående svar. 

 I styrdokumenten används inte ordet ”bild” särskilt ofta – däremot orden ”information” och 

”källor”. Hur tolkar/definierar du dessa ord?  

 Hur använder du källkritik på de bilder du väljer? 

 Vad är viktigt ur källkritisk synpunkt att tänka på när det gäller bilder? 

 Hur gör du eleverna uppmärksamma på källkritik? 

 Sammanfatta ovanstående svar. 

 Till vilka mål/kunskapskrav i ”dina” kursplaner anser du det vara lämpligt/extra lämpligt att 

använda sig av bilder i undervisningssituationen? 

 Är det något mer du vill tillägga eller förtydliga kring det vi har pratat om? 

Bilaga 2 
 Hej! 

Som några av er vet så håller jag just nu på att skriva en magisteruppsats på Konstfack. 

Undersökningen handlar om hur lärare i gymnasiegemensamma ämnen använder sig av bilder i sin 

undervisning. Bilder definierar jag i det här fallet som stillbilder, diagram, kartor, konstbilder, 

nyhetsbilder, mediabilder, rörliga bilder så som film, you tube-klipp e t c – alltså i princip allt som kan 

illustrera undervisningen man håller på med. 

Nu till min ödmjuka förfrågan: skulle du kunna tänka dig att dela med dig av det du jobbar med vid en 

djuplodande intervju som tar ca 45 min? Till intervjun önskar jag att du har med dig bilder som du 

använt dig av nyligen eller ofta använder dig av i din undervisning – det går bra både på dator, som 

papperskopia eller i annat format bara vi kan titta på det under intervjun. Jag önskar också att du har 

tittat lite på kursplanen för det ämne du använder bilderna i så du har den i minnet när vi pratar. 

Intervjun kommer spelas in och transkriberas för att sedan användas i min uppsats. Alla uppgifter som 

kan peka ut dig kommer jag anonymisera. Jag bjuder på fika! 

Om du är intresserad önskar jag att du hör av dig under veckan så vi kan boka in en tid under den 

närmaste månaden eller så. 

Med vänlig hälsning Eva 
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Bilaga 3 

Citatsamling från styrdokumentet Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Samlingen innehåller de citat som jag bygger min undersökning av 

styrdokumenten på, alltså de citat som jag anser kan tolkas innehålla hänvisningar till visuella 

kompetenser. 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

annat berättande.89 (Ämnet svenska) 

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den 

ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i 

centrum. 90 (Estetiska programmet) 

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur 

man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen 

ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets 

kommunikativa möjligheter.91 (Samhällsvetarprogrammet) 

Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.92 (Engelska 6) 

I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrusning, Utbildningen ska därför 

ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa.93 (Vård- och omsorgsprogrammet) 

Utbildningen ska också ge eleverna färdigheter i att använda digitala verktyg och medier för 

informationssökning, kommunikation och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information från 

olika typer av material med källkritisk medvetenhet.94 (Humanistiska programmet) 

Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare 

och matematiker.95 (Naturvetenskapsprogammet) 

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna 

ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar 

uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala 

verktyg och medier.96 (Samhällsvetenskapsprogrammet) 

Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna 

presentera tekniskt innehåll och framställa modeller.97 (Teknikprogammet) 

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, 

kommunikations- och medieteknik.98 (Teknikprogrammet)  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av 

varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik.99(Ämnet historia) 

                                                           
89 Skolverket, ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011”, 2011, s 163, 164, 165 
90Ibid, s 44 
91 Ibid s. 50 
92 Ibid. s. 60 
93 Ibid s. 39 
94 Ibid s. 45 
95 Ibid. s. 47 
96 Ibid s. 49 
97Ibid s. 51 
98 Ibid s. 52 
99 Ibid s. 66 
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I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, 

digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.100 (Ämnet matematik) 

Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala 

verktyg.101(Ämnet matematik) 

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.102(Ämnet svenska) 

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska 

hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation.103 (Ämnet svenska som 

andraspråk) 

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel…104(Ämnet svenska som andraspråk) 

Dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller 

habiliterande ergonomiskt och hälsofrämjande.105 (Vård- och omsorgsprogrammet) 

Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som 

ekonomiskt och socialt.106 (Tekniska programmet, samhällsbyggande och miljö inriktning) 

Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska 

uttryckssätt.107 (Ämnet matematik) 

Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av figurer i planet samt symmetriers 

förekomst i naturen och i konst från olika kulturer.108 (Ämnet matematik) 

Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.109 (Ämnet engelska) 

Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till 

exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.110(Ämnet historia) 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att använda skönlitteratur och andra typer 

av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.111(Ämnet svenska) 

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film 

och andra medier.112 (Ämnet svenska) 

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater 

samt i film och andra medier.113 (Ämnet svenska) 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även 

inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker.114 (Ämnet svenska)? 

                                                           
100 Ibid s. 90 
101 Ibid s. 116 
102 Ibid s. 162, 163, 164, 169, 170, 171, 176, 177, 178 
103 Ibid s. 196 
104 Ibid s. 197, 198 
105 Ibid s. 39 
106 Ibid s. 52 
107 Ibid s. 98 
108 Ibid s. 98 
109 Ibid s. 60 
110 Ibid s.78 
111 Ibid s. 160 
112 Ibid s. 161 
113 Ibid s. 162 
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Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras 

erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och 

nyanserat språk.115 (Svenska som andraspråk) 

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer.116 (Ämnet 

matematik) 

Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och 

grafer.117 (Ämnet matematik) 

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära 

ekvationssystem….118 (Ämnet matematik) 

Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. Algebraiska och 

grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. Samband 

mellan en funktionsgraf och funktionens första- och andraderivata.119 (Ämnet matematik) 

Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt 

med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera 

information från olika branscher och områden.120 (Handels- och administrationsprogrammet) 

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera 

information….121 (Hotell- och turismprogrammet) 

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt 

träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, 

företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.122 (Ekonomiprogrammet) 

Utbildningen ska också ge eleverna färdigheter i att använda digitala verktyg och medier för 

informationssökning, kommunikation och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information från 

olika typer av material med källkritisk medvetenhet.123 

Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för 

naturvetare och matematiker.124 (Naturvetenskapsprogrammet) 

I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika 

typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information 

med källkritisk medvetenhet.125 (Samhällsvetenskapsprogrammet) 

I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med 

källkritisk medvetenhet.126 

                                                                                                                                                                                       
114 Ibid s. 169 
115 Ibid s. 182 
116 Ibid s. 98, 104 
117 Ibid s. 99, 105 
118 Ibid s. 110, 116 
119 Ibid s. 121 
120 Ibid s. 25 
121 Ibid s. 29 
122 Ibid s. 41 
123 Ibid s. 45 
124 Ibid s. 47 
125 Ibid s. 49 
126 Ibid s. 51 
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Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till 

att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika 

källor för information, kunskaper och upplevelser.127(Gymnasiegemensamma ämnen) 

Eleven kan välja/…/använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors 

tillförlitlighet.128 ( Ämnet engelska) 

Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt 

använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser.129 (Ämnet historia) 

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med 

varierande uttrycksformer.130 (Ämnet historia) 

Tolkning och användning av olika slags källmaterial. //…// Eleven kan /…./ söka, granska och tolka 

källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra/…/ reflektioner över materialets 

relevans.131 (Ämnet historia) 

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika sorters källmaterial utifrån källkritiska kriterier och 

metoder.132 (Ämnet historia) 

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och 

databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.133 (Ämnet historia) 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera 

och argumentera.134 (Ämnet religionskunskap) 

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt 

och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla det sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och 

värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.135 

(Ämnet samhällskunskap) 

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans 

och trovärdighet.136 (Ämnet samhällskunskap) 

Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.137 (Ämnet samhällskunskap) 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven/…/ söka, granska och tolka information från olika källor samt göra 

/…/ reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.138 (Ämnet samhällskunskap) 

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med 

komplexa samhällsfrågor.139 (Ämnet samhällskunskap) 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och 

kritiskt granskar information från olika källor.140 (Ämnet svenska) 
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I sitt arbete värderar och granskar eleven/…/ källor kritiskt.141 (Ämnet svenska)? 

Eleven kan/…/ samla, sovra och sammanställa information från olika källor.142 (Ämnet svenska) 

Eleven kan/…/samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor//…//. Eleven kan 

värdera och granska källor kritiskt/…/. Eleven /…/drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.143(Ämnet 

svenska) 

Den [utbildningen] ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring…144 (Hotell- 

och turismprogrammet) 

Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur 

ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas 

utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.145 (Ämnet historia) 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer.146 (Ämnet matematik) 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabbförändringstakt./…/ Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens/…/147 ( 

Skolans värdegrund och uppgifter) 

Läraren ska/…/ organisera och genomföra arbetet så att eleven/…/ får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling.148  (Övergripande mål och riktlinjer) 

Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering.149 

(Teknikprogrammet) 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i 

samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar 

om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. /…/Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, 

uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av 

kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten./…./ Den [inriktningen bild och 

formgivning, ES] ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, 

tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge kunskaper om det breda 

bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen.150 

(Estetiska programmet) 

Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv.151 (Ämnet historia) 

Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner 

och koordinatsystem.152 (Ämnet matematik) 

En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder.153 (Skolans värdegrund och uppgifter) 
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Det är skolans ansvar att varje elev /…/ kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som 

en källa till kunskap, självinsikt och glädje, kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla 

för estetiska värden/,../ har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet.154 (Övergripande mål och riktlinjer) 

Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur 

och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare.155 (Humanistiska programmet) 

Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och 

psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska 

utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna 

kulturupplevelser ur olika perspektiv.156 ( Humanistiska programmet) 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i 

olika sammanhang och delar av världen där engelska används.157 (Ämnet engelska) 

Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används.158 (Ämnet engelska)? 

Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och 

grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- 

och verklighetsuppfattning.159 (Ämnet historia)? 

Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, 

och som medel för påverkan i aktuella konflikter.160 (Ämnet historia) 

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. 
161(Samhällsvetenskapsprogrammet) 

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i 

medierna.162 (Ämnet naturkunskap) 

Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och 

samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och 

nyhetsvärdering.163 (Ämnet samhällskunskap) 

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och 

olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.164 (Ämnet svenska) 

Eleven kan/…/visa innebörden av centrala begrepp i handling samt/…/ beskriva innebörden av dem med/…/ 

representation./…/ Dessutom uttrycker sig eleven/…/i tal, enkel skrift och handling/…/matematiska  

symboler och andra representationer/…/.165 (Ämnet matematik) 

Citatsamling från Gymnasieskola 2011: 
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Citat ur Gymnasieskola 2011. Samlingen innehåller de citat som jag bygger min undersökning av 

styrdokumenten på, alltså de citat som jag anser kan tolkas innehålla hänvisningar till visuella 

kompetenser. 

”Gymnasieskolan skolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social 

gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 

och tillämpa kunskaper.”166 (Gymnasieskolan har ett brett syfte) 

Hantverksprogrammet (HV) ska utveckla elevernas färdigheter i att genomföra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning…167 (De 

nationella programmen) 

Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om 

människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa 

perspektiv.168 (De nationella programmen) 

Eleven har dock, inom ramen för det individuella valet, rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i 

estetiska ämnen.169 (Individuellt val) 

I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska 

därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa.170 (Vård- och omsorgsprogrammet (VO)) 

Dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller 

habiliterande, ergonomiskt och hälsofrämjande. 171 (Vård- och omsorgsprogrammet (VO)) 

Det handlar också om kommunikation och samarbete samt om att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt 

och utifrån aktuell lagstiftning.172 (Kommentarer till examensmålen) 

I yrkesrollen ingår också administrativa uppgifter där dokumentation är en betydande del. Därför betonas 

förmåga att använda informationsteknik som arbetsredskap i examensmålen.173 (Kommentarer till 

examensmålen) 

Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt 

träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, 

företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.174 (Ekonomiprogrammet) 

Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik 

används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation. 175 

(Ekonomiprogrammet) 

Det innebär att eleverna bland annat ska utveckla kritiskt tänkande, kreativ och kommunikativ förmåga samt 

förmåga att ta ansvar.176 (Kommentarer till examensmålen) 

I sitt gymnasiearbete ska eleverna visa/…/ förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda 

källor. 177 (Kommentarer till examensmålen) 
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Kurserna matematik 1 b och 2b har tydligt fokus på matematik med relevans för dessa program, med betoning på 

bland annat statisktik och estetiska aspekter av matematiken (symmeterier).178 (Kommentarer till 

programstrukturen) 

Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på 

påståenden om bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.179 (Naturvetenskapsprogrammet 

(NA)) 

Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för 

naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning. 
180 (Naturvetenskapsprogrammet (NA)) 

Det står också att elevernas nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras i utbildningen. Eleverna kan arbeta med 

öppna uppgifter samt uppmuntras till kreativa redovisningsformer…181 (Kommentarer till examensmålen) 

I sitt gymnasiearbete ska eleven visa/…/ kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras 

relevans och trovärdighet/---/ förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor.182 

(Kommentarer till examensmålen)  

Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.183 

(Samhällsvetenskapsprogrammet) 

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna 

ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och 

värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat 

med hjälp av digitala verktyg och medier. 184 (Samhällsvetenskapsprogrammet) 

I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika 

typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta 

information med källkritisk medvetenhet.185 (Samhällsvetenskapsprogrammet) 

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och 

hur man kan använda sig av medieteknik föra att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I 

inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt får pröva textens, 

bildens och ljudets kommunikativa möjligheter.186 (Samhällsvetenskapsprogrammet) 

Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på 

annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse.187 

(Samhällsvetenskapsprogrammet) 

I examensmålen ges en bred definition av vad samhällsvetenskap är, bland annat eftersom också information, 

kommunikation och medier ingår som kunskapsområden. Examensmålen betonar att frågor om demokrati, 

kommunikation, etik, genus och miljö ska behandlas.188 (Kommentar till examensmålen) 
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Kommunikation och modern medie- och informationsteknik betonas i examensmålen och är viktigt för hela 

utbildningen, inte bara för medieinriktningen. Med medier avses budskapets bärare och med 

informationsteknik de tekniska förutsättningarna att förmedla. Information sprids genom en mångfald av olika 

medier på ett sätt som innebär att den enskilda människans möjligheter att sprida åsikter snabbet, så väl lokalt 

som globalt, ständigt utvecklas. Detta ställer stora krav på samhällsmedborgarna att behärska de nya medier 

som utvecklas och att kunna använda dem i det dagliga livet. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer. De ska också ges 

möjlighet att utveckla färdigheter i att kommunicera om och presentera sina kunskaper, bland annat med 

hjälp av digitala verktyg och medier. Det ställer krav på att arbetsätt som inkluderar detta ingår i utbildningen 

och att olika typer av relevanta verktyg är tillgängliga för eleverna.189 (Kommentarer till examensmålen) 

I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika 

källor. Med källor avses inte bara källor som baseras på text utan även bilder. Källkritisk medvetenhet kan 

inbegripa färdigheter i att bedöma källans ursprung samt hur nära den är i tid och rum till den information som 

förmedlas. Det kan också handla om att kunna bedöma avsändarens intresse av att påverka mottagaren i en viss 

riktning. En sådan kritisk hållning förutsätter att eleverna kan göra en genomtänkt bedömning av källans 

tillförlitlighet och trovärdighet.190 (Kommentarer till examensmålen) 

I den kortare skriftliga redogörelsen ska arbetets syfte och frågeställning, valda teorier och modeller för 

hantering av frågeställningen, en metoddiskussion samt en diskussion om val av källor inklusive kritisk 

värdering av källorna finnas med.191 (Kommentarer till examensmålen)  

I sitt gymnasiearbete ska eleven visa/…/ kunskaper om relevanta källor och hur man bedömer deras 

relevans och trovärdighet./…/ …färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller 

genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur, eller i relevanta fall i en medieproduktion 

eller på annat lämpligt sätt./…/ …förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor.192 

(Kommentarer till examensmålen) 

Inriktningen medier, information och kommunikation. Inriktningen ger grundläggande kunskaper i 

kommunikationsteori och eleverna ges möjlighet att använda olika massmedieteorier för att analyser och 

strukturera masskommunikation. Den behandlar mediernas kommunikativa roll och funktion, kopplat till 

samhällets och demokratins utveckling, samt olika aktörers agerande. Nya medieformer behandlas, utifrån 

medielanskapets snabba förändringar i ett globalt perspektiv. I inriktningen behandlas också skiljelinjerna mellan 

mediers budskap och innehåll./…/ Ämnena mediekommunikation och medieproduktion behandlar bland annat 

hur budskap kan framställas och hur man skapar en medieproduktion utifrån ett specifikt syfte.193 

(Kommentar till programstrukturen) 
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